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1 PctSscm pelo Po1rque oa Reserv;1 N acional, feito a pC, com fist.ii p.ira pro1ec510 contra poss1vc1_s ataques por 
anim.tis sclvagens 

: P.tsseio pClo P.uque ou Reseru Naeional. fe1tQ de carro p,ua o cfeito preparJdo e d1spouibiliiado pel,1 
Admm1stra~io d,1 area de conserv•(:2io respcctiva 

i 1'.tsse10 ef~1uado no Parque ou Reserva Nacion.al cm c .mo para o cfcito prep,nado e d isponibiluado pela 
area de eonserv.t~io rcspcctiva, com pcrnoius cm dctcrmmadis arca;s fora dos Kamp.mtcnlos tradi<:ion.,is de aJoj,m1ca10 

~ £sp~o fisico terrestre para implanl~lo de mfr,Mstrutura por comyanhia/empresa de explor1(:lo de ,1c:tiv1d.idcs 
tunstic.ts, com d1reico de exclusrv1dade Esle d11c1to o~o .1fctta o acesso pel.dS a1Jtorid4d:CJ d.i respcchv.i hc.t de 
conscrvo1(:lo 

'Espafo tisieo m,mvho ocupado por co111p;11nhitt/cmpru• de explora~1o de aoividade5'-de mcrgulho, com 
d1rcito de exclusiv1dade Este dtrc1to n:lo .afect,. o ,1,cesso pelu auJo;id•dcs «w- rtspcctiv• arc,1, de conscrv•~lo 

Tarifas de campismo (MTs) 

Actividade lnforma~iio Tarifa 

Campista Por pessoa 
por dia 100 000,00 

Caravana Ocupa~ao de 
espa~o por dia 150 000,00 

Outras t arifas (MTs) 

Actividade lnforma~io Tarifa 

Fotografia Tari fa di aria 12 000 000,00 

Filmagem Tarifa diaria 24 000 000,00 

Reboque Veiculos m6veis 
de turistas avariados 750 000,00 

Busca6 Turistas perdidos l 000 0 00,00/turista I 
/estrangeiro 

500 000,00/tunsta 
nacional 

Pesca desportiva Tari fa pore stadia 500 000,00 

Captura de t rofeus Tari fa de Trofeu/ 
de pesca /sen ha 300 000,00 

Mergulho ou Por mergulho/ 
snorkeling /turista 2 00 000,00 

Pesquisas c1entificas7
, P or programa de 

efectuadas p or pesquisa 

estrangeiros 12 000 000,00 

6 Excrc1c1ode proeura e resg,1,tc de tunstasperdrdos ou que, sc ! cnh•m ,vci1111r.do sen> a prcv1.t comumc.i~ao 

-as autorid.sdes compctentes 
'Todosos proJcctasde rnvcstig~loqu4nioscJam d,4 rnicutiYa. darespect1v.i arco1de co11SetV.tf1.0 

Decreto n° 28/2003 

de 17 de Junho 
Tomando-se necessario regulamentar a Lein° 14/2002, de 26 

de Junho, (Lei de Minas), que define o quadro,.geral do uso e 
aproveitamento dos recursos minerais de conformidade com o 
disposto na alinea b) do artigo 44 da Lei de Minas, o Conselho de 
Ministros decreta: 

Artigo 1. E aprovado o Regulamento da Lei de Minas e seus 
anexos, que fazem parte integrante do presente decreto. 

Art. 2. 0 Ministro que superintende a area dos recursos minerais 
emitira nonnas execut6rias e especificas para assegurar a execu9iio 
do Regulamento da Lei de Minas. 

Art. 3. Sao revogados o Decreto n° 13/87, de 24 de F evereiro, 
e o Decreto de 17 de Setembro de 190 l. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 
0 Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocurnbi. 

REGULAMENTO DA LEI DE MINAS 

CAPITULOI 

Disposi~oes gerais 

SECQAOI 

Disposic;oes pndiminares 

ARTIGO 1 

(Defini~oes) 
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Para efeitos do presente Regulamento, os tennos seguintes 
tern o significado adiante indicado, salvo se o contexto em que se 
inserem exigir outro entendime'1to: 

l. Atlas Cadastral: Conjunto de mapas ou cartas contendo 
a localizac;ao geografica das areas com titulos mineiros 
em vigor bem como areas designadas de senha mineira, 
areas declaradas de reservas mineira, areas vedadas a 
actividade mineira, zonas de protecc;ao total e parcial ou 
outras areas de interesse geol6gico-mineiro; 

2. Cadastro Mineiro: sistema de registo e administrac;lio do 
processo de licenciamento da actividade mineira a nivel 
nacional, contendo i nformac;iio textual e grafica, q ue 
funciona subordinado a Direcc;ao Nacional de Minas e 
integrado nas Direcc;oes Provinciais respectivas; 

3. Ministro: Ministro que superintende a area dos recursos 
minerais; 

4. Operador M ineiro: Pessoa singular o u colecti".a, o u 
sociedade detentora do titulo mineiro ou autorizac;iio ou 
pore sta contratada para 1 evar a cabo operac;oes de 
reconhecimento, prospecc;ao e pesquisa, explorac;ao 
mineira e beneficiac;ao; 

5. Unidade Cadasiral: quadrilatero fonnado pela intersecc;ao 
de meridianos e paralelos, com uma distancia igual a 15 
segundos sexagesimais e cobrindo uma superficie 
planimetrica media de 20 hectares, devendo as 
coordenadas dos vertices serem multiplas de 15. 

ARTIGO 2 

(Ambito) 

0 presente Regulamento estabelece as regras por que se rege 
a actividade mineira, de acordo com o disposto na Lein°. 14/2002, 
de 26 de Junho. 

ARTIG03 

( Competencias) 

I. Compete ao Ministro decidir sobre a atribui9ao da licen9a 
de reconhecimento, lice11ya de prospecc;ao e pesquisa e concessao 
mineira bem como realizar os actos conexos estabelecidos no 
presente Regulamento. 

2. Compete ao Director Nacional de Minas atribuk o Certificado 
Mineiro e ao Director Provincial dos Recursos Minerais atribuir 
Senhas Mineiras nas areas designadas de Senha Mineira sob sua 
jurisdi9ao. 

3. O Ministro podera delegar no todo ou em parte as 
competencias estabelecidas no numero 1 do presente artigo. 

SEC<;:AOII 

Cadastro Mineiro 

ARTIG04 

(Contet'ido do Cadastro Mineiro) 

1. 0 Cadastro Mineiro deve conter o registo do processo de 
Iicenciamento da actividade mineira, bem como o atlas cadastral. 
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2. 0 atlas cadastral mineiro deve conter, nomeadall}ente, a 
seguinte informa9ilo: 

'1) Areas requeridas; 
b) Areas cujos titulos estejam em vigor; 
c) Areas designadas de senha mineira; 
d) Areas declaradas reservas minerais, nos termos da lei; 
e) Areas vedadas a actividade mineira; 
jJ Zonas de protec1yao total declitradas nos terrnos da lei; 
g) Zonas de protec9ao parcial declaradas nos termos da 

lei; 
h) Quaisquer outras areas que exijam autorizai;:ao especial; 

e 
i) Outras areas de interesse geol6gico-mineiro. 

3. O Cadastro Mineiro e de caracter publico, competindo a 
Direc9ilo Nacional de Minas definir as respectivas normas de 
acesso. 

4. 0 Cadastro Mineiro fomecera informa9ilo regular ao Cadastro 
Nacional de Terras, devendo este reciprocamente fornecer dados 
relativos as areas mineiras outorgadas. 

ARTIGO 5 

(Procedimentos do Cadastro) 

1. Ap6s a recep9ao de um pedido de titulo mineiro, o funcionario 
do cadastro devera: 

a) Coloc,ar imediatamente os dados no livro de registo e 
ainda anotar a hora exacta em que o pedido foi recebido, 

. assinando o mesmo livro, com o requerente; 
b) Preencher um formulario com os dado!! apresentados, 

hem como indicar a hora, referida na alinea anterior e 
imprimir duas c6pias do referido formulario que serilo 
posterionnente carimbadas e assinadas pelo requerente 
e pelo funcionario de cadastro, sendo uma c6pia para 
o requerente e outra anexada ao respectivo procesS'd. 

2. Se no acto do pedido registarem-se falhas ou omissoes, ao 
requerente sera concedido o prazo de cinco dias uteis para corrigir 
ou completar a informa9ilo em falta, findo o qual o pedido considera
se nulo e de nenhum efeito. 

3. 0 oficial de cadastro mineiro devera dentro de cinco dias 
uteis, verificar e informar o requerente sobre.a disponibilidade da 
area requerida. 

4. Em caso de sobreposi9ilo total da area, o pedido considera
-se nulo e de nenhum efeito. 

S. Em caso de sobreposii;:iio parcial, o requerente sera do facto 
informado para decisiio sobre a manuten9ilo do pedido em rela9ao 
a area disponivel. 

6. Em caso de disponibilidade total da area requeri<la, o requerente 
sera do facto notificado, para, no prazo de quinze dias a contar da 
data da notifica9iio, proceder ao pagamento da publicai;:iio dos 
editos no j ornal de g rande circula9iio, findo o q ual o p edido 
considera-se nulo e de nenhum efeito. 

7. Decorridos trinta dias ap6s a publica9ilo de editos, sem que 
haja qualquer reclama9iio, a Pireci;:ao Nacional de Minas dara 
prosseguimento ao processo de atribuii;:ilo do respectivo titulo 
mineiro. 

ARTIG06 

(Arquivo cadastral) 

1. Os titulos mineiros referidos na Lei de Minas e do presente 
Regulamento siio emitidos em triplicado, sendo o original para o 
titular mineiro e as duas c6pias uma para o arquivo na Direc9iio 
Nacional de Minas e a outra para o mesmo efeito junto da 
respectiva Direc91lo Provincial. 

I SERIE- NUMERO 28 

2. 0 Cadastro Mineiro devera, nomeadamente: 

a) Manter arquivos separados dos diferentes titulos 
mine.iros; 

b) Manter arquivos completos e actualizados de pedidos, 
numerados por sequencia; 

c) Constituir processo para cada titulo emitido que deve 
incluir: 

(i) duplicado do titulo e do contrato mineiro, caso haja; 
(ii) numero do titulo; 
(iii) data de emissao; 
(iv) termo e data de validade do titulo; 
(v) nome e endere90 do titular mineiro; 
(vi) descri9iio da area; 
(v.ii) para a concessilo mineira ou certificado mineiro, as 

unidades cadastrais n as quais a area do titulo se 
encontra localizada e para a licen9a de 
reconhecimento o u de prospec9ilo e p esquisa, e 
quaisquer unidades cadastrais que incluam a area 
da licen9a; 

(viii) data de cancelamento ou outra forma de extin9iio; 
(ix) qualquer transmissiio, incluindo sucessiio legal; 
(x) qualquer modifica9iio, incluindo prorroga9ilo, 

renuncia de p arte da a rea, alargamento da area e 
qualquer 6nus ou encargo; 

d) A nivel da Direci;:ilo Provincial respectiva, manter o 
arquivo actualizado das areas d esignadas de s enha 
mineira que deve conter a seguinte informa9ao: 

(i) o diploma que cria a area designada de senha mineira; 
(ii) o c6digo da area designada de senha mineira; 
(iii) a descri9iio da area designada de senha mineira; 
(iv) a localiza9ilo da area designada de senha mineira; 
(v) as unidades cadastrais correspondentes ,a area; 
( vi) identifica9ao da autoridade competente devidamente 

autorizada p ara emissiio de s enhas mineiras n as 
areas d esignadas; 

(vii) quaisquer mudan9as, incluindo alargameato, 
redu9iio ou cancelamento da area; 

e) Manter o arquivo actualizado das areas declaradas de 
reservas mineiras nos tennos do artigo 42 da Lei de 
Minas, que deve conter a seguinte informai;:ao: 

i) o diploma que cria a area declarada de reserva mineira; 
ii) o c6digo da area declarada de reserva mineira; 
iii) a localizai;:ao, descri9ao e potencial mineiro da area; 
iv) a localiza9ilo da reserva mineral; 
v) as unidades cadastrais correspondentes a artia, 
vi) quaisquer modificai;:oes, incluindo o alargamento, 

redu9ao ou cancelamento das areas; 
/) Manter um arquivo separado e actualizado dos recursos 

minerais p ara construi;:ilo e xtraidos ao a brigo da 
alinea b) don° 2 do artigo 40 da Lei de Minas. 

3. Mediante pagamento da tax~prevista no Anexo 6 do presente 
Regulamento, o titular pode obter uma c6pia autenticada do seu 
titulo e de qualquer relat6rio submetido pelo titular em 
cumprimento das obriga9oes estabelecidas no respectivo titulo 
mineiro, 

4. Q ualquer interessado p ode ter a cesso ou o bter c6pia de 
qualquer documento que nao seja considerado de caracter 
reservado pela Direci;:ao Naoional de Minas. 

5. Mediante pagamento da taxa fixada no Anexo 6 do presente 
Regulamento, o publico pode obter uma c6pia autenticada de 
qualquer documento ou registo contido nos arquivos referidos 
nas alineas a) e b) do numero 2 do presente artigo. 
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ARTIGO 7 

(Conflitos sobre areas) 

1. Havendo sobreposi~ao de areas mineiras comunica-se por 
escrito a Direci;io Nacional de Minas ou a Direci;io Provincial do 
respectivo Cadastro Mineiro para efeitos de correc~ao. 

2. Compete ao Ministro decidir sobre quaisquer conflitos que 
resultem da sobreposii;ao de areas mineiras. 

CAPITULOII 

Titulos mineiros e autorizai;oes 

SEC~AOI 

Disposi9oes gerais 

ARTIGO 8 

(Atribui~io de titulos miileiros e autoriza~oes) 

1. A licen9a de reconhecimento, o certificado mineiro e a senha 
mineira sio atribuidos mediante solicita~ao do interessado. 

2. A lice~a de prospec~ao e pesquisa e a concessio mineira 
sao atribuidas a pedido do interessado ou Ihediante concurso 
publico no caso referido no numero 1 do artigo 11 do pl"esente 
Regulamento. 

3.· Compete a Direc9ao Nacional de Minas a condu9io do 
processo de concurso publico definido no numero anterior, fixando 
para o efeito as regras, prazos e demais termos e condii;oes a 
aplicar. 

ARTIGO 9 

(Submissio de pedido de titulo mineiro) 

0 pedido de titulo mineiro e submetido na Direci;ao Nacional 
de Minas ou na Direc~io Provincial com jurisdi9ao sobre a area 
mineira pretendida. 

ARTIGO 10 

(Prioridade sobre a ,rea requerida) 

1. Sem prejuizo do disposto no numero 2 do Artigo 13 da Lei de 
Minas, o direito de preferencia ao titulo mineiro requerido e dado 
pela prioridade da submissao na Direc9ao Nacional de Minas ou 
na Direc9ao Provincial onde for formulado pedido, de acordo 
com os requisitos estabelecidos para cada titulo mineiro. 

2. Da submissio do pedido, sera lavrado termo assinado pelo 
interessado ou pelo seu representante legiv, em livro pr6prio 
existente no local da entrega do pedido, devendo designar-se no 
termo, o dia e hora precisa da entrada do pedido. 

3. Os pedidos recebidos no intervalo de uma hora, para uma 
area livre resultante de titulo mineiro caducado, cancelado ou 
revogado, gozam da mesma prioridade. 

4. Em caso de sobreposis:lo de area para dois ou mais pedidos 
recebidos dentr-0 da mesma hora, os requerentes serao do facto 
informados e convidados a concurso para a outorga da area com 
sobreposi9io. 

ARTIGO 11 

(Concurso para areas com sobreposi~lo) 

1. Para areas com sobreposi9io de pedidos1 nos tem10s do 
n. 0 3 do artigo 10 do presente Regulamento, sera lan9ado um 
concurso num periodo nao superior a dez dias contados a partir 
da data do conhecimento da sobreposi~ao, para o que os 

285 

interessados serao convidados a apresentar, em carta fechada, a 
sua proposta monetaria para o exercicio de preferencia sobre a 
area. 

2. A proposta monetaria de que o numero anterior trata deve 
ser superior ao imposto de superficie a ser cobrado durante o 
primeiro ano de validade da mesma e e deduzida do imposto a ser 
pago no mesmo periodo. 

3. Em caso de sobreposi~ao parcial, a oferta a ser apresentada 
nos termos do n° 1 do presente artigo corresponde a area objecto 
de sobreposii;io. 

ARTIGO 12 

(Delimitatio de tftulos mineiros) 

l . Os titulos mineiros sao atribuidos em unidades cadastrais 
contiguas ou que tenham pelo menos um lado comum. 

2. Para um unico pedido, nio sao atribuidas areas 
correspondentes a unidades cadastrais dispersas ou que se unam 
atraves de um unico vertice. 

ARTIGO 13 

(Demarca~io de areas mineiras) 

1. Os limites de uma area de prospec9ao e pesquisa, concesslo 
mineira ou certificado mineiro consistem de pianos v erticais 
estendendo-se para baixo dos pontos de demarcayao superfic!al. 

2. A demarca9ao superficial da area de prospec9io e pesquisa, 
concessao mineira ou area de certificado mineiro e obrigat6ria e 
e feita por meio de marcos colocados no terreno, que sio definidos 
pelas coordenadas geograficas. 

3. A area de demarca9ao deve coincidir com os limites das 
unidades cadastrais atribuidas ao respectivo titulo mineiro. 

4. A demarca9io da area e feita pelo titular e flea sujeita a 
verifica~io pela Direc~ Nlcional de Minas ou pela Direcfio 
Provincial onde se localiza a area; de acordo com o disposto no 
numero 2 do presente artigo. 

5. Se a demarcas:ao for irnprecisa, e concedido ao titular, o 
prazo de noventa dias para a sua correc~io, com a indic~io das 
altera9oes a serem introduzidas em cumprimento do disposto no 
numero 2 do presente artigo. 

6. Nenhuma opera.;:io de explora~ao podera iniciar em area 
mineira que seja objecto de'disputas sobre limites. 

ARTIGO 14 

(Publica~o da atribu~io de tftulos lilineiros, coastituitlo de 
reservas mineiras e declar~o de areas desipladas de senba 

mineira) 

1. Compete a D~o Nacional de Minas mandar publicar em 
Boletim da Republica a atribui.;:io, modifica9io e revoga9ao dos 
titulos mineiros, no prazo de trinta d ias contados d a da~ d a 
ocorrencia dos factos sujeitos a publica.;:io. 

2. A declarai;io de constitui1yio(modifica9io ou extini;io de 
areas de reserva mineira OU areas designadas de senha mmeira, e 
igualmente sujeita a publica9io em Boletim da Republica. 

ARTIGO 15 

(O~o) 

Qualquer titular mineiro ou pessoa afectada pode reclamar 
apos a publica1yio de editos emjomal oo emBoletim da Repub/ica 
nos tennos do n.0 6 do artigo 5 e do artigo 14 do presente 
Regulamento, sobre q_ualquer situa9io referente ao processo de 
outorga de titulo mineiro em area sob titulo mineiro anterior ou 
ocupada. · 
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ARTIGO 16 

(Modelos de titulos mineiros e autoriza~oes) 

1. o titulo mineiro ea autoriza,;:ao tern a forma e conteudo dos 
mode!os constantes dos Anexos 1 a 5 do presente Regulamento. 

2. Os modelos dos titulos mineiros e de autoriza9ao poderao 
ser modificados por despacho do Ministro. 

3. Os titulos mineiros sllo emitidos em triplicado, sendo um 
exemplar entregue ao respectivo titular e o outro arquivado na 
Direc,;:ao Nacional de Minas e na Direc,;:ao Provincial respectiva. 

ARTIGO 17 

(Protec~ao e preserva~ao do meio ambiente) 

O titular e o operador mineiro devem realizar as opera,;:oes 
mineiras de harmonia com as melhores e rnais seguras praticas 
mineiras, observanelo os padroes de qualidade ambiental legalmente 
estabelecidos. 

ARTIGO 18 

(Uso e aproveitamento da terra) 

O titular mineiro, nos casos em que haja teHa sujeita a um 
outro titulo dentro da area da concessao mineira do titular, tern 
direito, ao abrigo da alinea d) do a1tigo 14 do Regulamento da Lei 
de Terras, a levar a cabo as actividades autorizadas pelo respectivo 
titulo. 

ARTIGO 19 

(Taxas) 

1. A emissao, o alargamento, a prorroga,;:ao ea transmissao de 
titulos 111ineiros estao sujeitos ao pagamento da respectiva taxa 
de tramitac;ao estabelecida noAnex.o 6 ao presente Regulamento. 

2. Compete ao Ministro do Plano e Financ;as e ao Ministro que 
superintende a area dos recursos minerais efectuar a actualizai;:ao 
dos valores das taxas. 

3. Compete ao Ministro, sob proposta do Director Provincial 
dos Recursos Minerais comjurisdic;ao sobre a area designada de 
senha mineiia, aprovar as taxas de processamento e de pro1Toga9ao 
da senha mineira. 

4. As taxas referidas no presente artigo serao entregues na 
Recebedoria de Fazenda da area fiscal respectiva, ate ao dia IO do 
mes seguinte ao da sua arrecadayao, destinando-se: 

a) 60% para o Estado; 
b) 40% para a promoc,:ao da actividade mineira, nos te1mos 

a definir por diploma ministerial conj unto dos Mioistros 
que superintendem as areas de finan¢as e dqs recurses 
minerals. 

SEC<;::AOII 
Licen,;:a de reconhecimento 

ARTIGO 20 

(Pedido de licen~a de reconhecimento) 

1. 0 pedido de licern;:a de reconhecimento e dirigido ao Ministro, 
e da entrada na Direc91io Naciond de Minas ou Direc9ao Provincial 
dos Recursos Minerals comjurisdic;ao sobre a area pretendida. 

2. 0 p~dido deve conter os seguintes requisitos: 

a) Identificac;ao completa do requerente e, sendo pessoa 
colectiva, devera i1J,dicar a, sua sede, o capital 
estatutario, a Identidade, nacionalidade e e nderei;:o 
de q uaisquer r epresentantes legais e, em c aso de 
representa,;:ao c omercial em Moc,:ambique, o seu 
domicilio e identificac,:ao do mandatario; 

b) Indicac,:ao dos recursos minera'is que se pretendam incluir 
na liceni;:a; 
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c) lndicac;ao da area pretendida, mencionando as unidades 
cadastrais, nos termos do artigo 5 do presente 
Regulamento; 

d) Prazo pretendido, quc nJo dcvera ex.ceder dois anos; 
e) Ficha de Licenciamcnto adqwrida no local de submissao 

do pedido devidamentc prcenchida. 

3. Ao pedido devem ser anexados os seguintes doc4mentos: 

a) Documentac,:ao dos recursos tecnicos e financeiros que 
o requerente p ossui a sua ·disposi,;:ao, bem como a 
sua experiencia na gestiio e condui;:ao das operac,:oes 
pretendidas; 

b) Em c aso de p essoa colectiva, c 6pia autenticada d a 
certidao de registo d a mes ma o u outro documento 
constitutivo e eventuais a\terac,:oes do pacto social; 

c) Prova de pagamento da taxa de processamento; 
d) Qualquer outra informac,:ao relevante que o requerente 

queira incluir. 

4. O pedido considera-se submetido, na data da sua recep,;:ao, 
atraves da aposic,:lio do carimbo comprovativo e pagamento da 
respectiva taxa de processamento. 

ARTIGO 21 

(Tramita~ao do pcdido) 

1. Recebido o pedido, procede-se nos termos estabelecidos 
no artigo 5 do presente Regulamento. 

2. Na aprecia9ao do pedido, a Direcc,:ao Nacional de Minas ou 
a respectiva Direc91io Provincial dos Recursos Minerals podera: 

a) Solicitar ao requerente a correcc,:ao de quaisquer erros 
ou omissoes, ou o fornecimento de info1ma9ao adicional 
relacionada com os seus recursos tecnicos ou 
financeiros, fixando para o efeito um prazo que nao 
devera exceder quinze dias; 

b) Yerificar os dados fornecidos no pedido, bem como os 
antecedentes e referencias do requerente; 

c) Fazer consultas com outros organismos, cortforme as 
necessidades; 

d) Propor alterac,:oes ao pedido. 

3. Seo requerente nao fornecer qualquer dos dados solicitados 
· ao abrigo do numero anterior dentro do prazo fix.ado ou nao corrigir 
os erros e omissoes identificados, o pedido sen\ considerado 
nulo e de nenhum efeito. 

ARTIGO 22 

(Decisiio sob re o pedido) 

1. A aceitar;ao ou o indeferimento do pedido de Jicenc,:a de 
reconhecimento e tornado pelo Ministro e notificado o interessado 
no prazo maxima de quinze dias ap6s a decisao. 

2. A decisao de rejei,;:ao do pedido c devidamente fundamentada. 
3. A licenc,:a de reconhecimento emitida nos termos do m'tmero 

anterior s6 sera entregue ao interessado ap6s o pagamento dos 
impastos devidos. 

4. Se ap6s a comunicai;:ao da decisao de atribuic,:ao da lice119a 
de reconhecimento, o interessado nao proceder ao seu levantamento 
dentro do prazo de trinta dias, a mesma considera-se cancelada. 
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ARTfGO 23 

( Conteudo e prazo da licern;a de reconhecimento) 

I. A licenc;:a de reconhecimento contem a seguinte informac;:ao: 

a) A data de emissao e numero da licen,;:a; 
h) A identidade do titular da licenc;:a e do mandatario local; 
c) Os minerais abrangidos; 
d) 0 periodo de validade; 
e) A area de reconhecimento; 
/) 0 mapa topografico da area abrangida pe1a licen,;:a, com 

a indicai;:ao das unidades cadastrais; 
g) Os direitos e obrigac;:oes do titular; 
h) Quaisguer restri,;:oes nos termos da lei. 

2. A licern;a de reconhecimento tem o prazo maximo de dois 
anos, nao prorrogaveis. 

ARTIGO 24 

(Area de licem;a de reconhecimento) 

1. A area para a qua! a licenc;:a de reconhecimento pode ser 
concedida nao excedera os I 00.000 hectares. 

2. A area de reconhec imento nao e alargavel ap6s a emissao da 
hcenc;:a. 

ARTIGO 25 

(Escavac;oese perfurac;oes) 

Sem prejuizo·dos deveres estabelecidos no artigo 9 da Lei de 
Minas e dos constantes nos termos e condic;:oes da respectiva 
licern;a, na realizac;:ao das actividades de reconhecimento, o titular 
nao devera: 

a) Efectuar e scavac;:oes que ultrapassem 1 metro de 
profundidade e retirar mais de 3 m' de material; 

b) Efectuar escavac;:oes que ultrapassem 12 m' por hectare; 
c) Efectuarperfurac;:oes que ultrapassem 102 mm de diametro; 
d) Efectuar mais que 4 perfura,;:oes por hectare; 
e) Efectuar perfura,;:ocs com sondas meciinicas. 

ARTIGO 26 

(Rclatorio de reconhecimento) 

0 titular da licenc;:a de reconhecimento apresenta, anualmente, 
um relat6rio do trabalho realizado no periodo em referencia que, 
na sua forma e conteudo, obedece o estabelecido no Anexo 7 do 
presente Regulamento. 

ARTIGO 27 

(Abandonode area) 

1. 0 titular da licenc;:a de reconhecimento podera, durante o 
periodo de validade da licenc;:a e mediante pre-aviso nao inferior a 
noventa dias dirigida ao Ministro, abandonar a area de 
reconhecimento. 

2.0 a bandono da area de reconhecimento nao exonera o 
respectivo titular do c umprimento de quaisquer obriga,;:oes 
respeitantes a area abandonada assumidas ate a data do abandono, 
nos termos do artigo 9 da Lei,de Minas. 

ARTIGO 28 

( Causas de extim;ao da Iicenc;a de reconhecimento) 

Constituem causas de extin,;:ao da licenc;:a de reconhecimento: 

a) A sua caducidade; 
b) 0 abandono da·area de reconhecimento, nos termos do 

artigo anterior; 
c) A sua revoga,;:ao nos termos do n° 3 do artigo 9 da Lei 

de Minas; 
d) 0 seu cancelamento nos termos do n° 4 do artigo 22 do 

presente Regulamento. 

287 

SEC(;AOIII 

Licern;;a de prospecyao e pesquisa 

ARTIGO 29 

(Pedido de licenc;a de prospec~ao e pesquisa) 

1. 0 pedido de licenc;:a de prospec,;:ao e pesquisa, dirigido ao, 
Ministro, e submetido pelo requerente a Direcc;:ao Nacional de 
Minas ou a Direcc;:ao Provincial dos Recursos Mineiras com 
jurisdii;:ao sobre a area pretendida, para registo e processamento. 

2. 0 pedido de licen,;:a de prospec9ao e pesquisa deve conter 
a seguinte informa,;:ao: 

a) A identifica,;:ao completa do requerente e sendo de r,essoa 
colectiva, a sua sede, capital estatutario, a identifica,;:ao, 
nacionalidade e domicilio dos representantes legais e 
no caso de representa,;:ao comercial em Mo,;:ambique, 
o seu domicilio e identificac;:ao do mandatario; 

b) A indicac;:ao dos recursos minerais que se pretendam 
incluir na licenc;:a; 

c) A indica,;:ao da area pretend1da, identificando as unidades 
cadastrais nos termos do artigo 12 do presente 
Regulamento; 

d) 0 prazo pretendido, que nao devera exceder 5 anos; 
e) 0 programa de trabalhos e o on;amento minimo; 
f) A ficha de Iicenciamento adquirida no local de apresenta,;:ao 

do pedido, devidamente preenchida. 

3. Ao pedido devem ser anexados os seguintes documentos: 

a) Documentac;:iio dos rccursos tecnicos e financeiros de 
que o requerente disponha; 

b) Se for uma pessoa colectiva, uma c6pia autenticada da 
certidao de registo d a mesma o u outro documento 
constitutivo e eventuais altera,;:oes; 

c) Prova de pagamento da taxane processamento; 
d) Qualquer outra informa9ao relevante que o requerente 

queira incluir. 

4. 0 pedido considera-se submetido, na data da sua recepc;:ao, 
atraves da aposi1yao do carimbo comprovativo, desde que reunidos 
os requisitos estabelt:cidos no n°. 2 do presente artigo e paga a 
respectiva taxa de processamento. 

ARTIGO 30 

(Tramitac;ao do pedido) 

1. Recebido o pedido, procede-se nos tmnos do artigo 5 do 
presente Regulamento. 

2. Na aprecia~ao do pedido, a Direcc;:ao Nacional de Minas ou 
a respectiva Direc~ao Provincial dos Recursos Minerais, podera: 

a) Solicitar ao requerente a correcc;:ao de quaisquer erros 
ou omissoes ou o fomecimento de qualquer informa,;:ao 
adicional, fixando, para o efeito, um prazo maximo de 
quinze dias; 

b) Verificar os dados fomecidos no pedido, bem como os 
antecedentes e referencias do requerente; 

c) Fazer consultas com outros organismos, conforme as 
necessidades; 

d) Propor alterac;:oes ao pedido. 

3. Se no prazo fixado no numero anterior, o requerente nao 
fomecer qualquer dado solicitado em conformidade com o numero 
anterior ou nao corrigir os erros e omissoes identificados, o pedido 
e considerado nulo e de nenhum efeito. 
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ARTIGO 31 

(Decisao sobre o pedido) 

I . Do despacho de deferimento ou indeferimento do pedido de 
Jicen9a de prospec9ao e pesquisa,J)roferida pelo Ministro e dele 
notificado o interessado no prazo maximo de quinze dias ap6s a 
decisiio. 

2. A de'cisao de indeferimento do pedido e devidamente 
fundamentada. 

3. 0 Ministro indefere qualquer pedido de licen9a de prospec9ao 
e pesquisa para areas anteriormente detidas pelo requerente e 
cuj as licen9as tenham sido canceladas ou revogadas num periodo 
ate doze meses ao da submissao dQ novo pedido. 

4. A licen9a de prospec9ao e pesquisa etnitida nos termos do 
n° 1 do presente artigo e entregue ao interessado apos pagamento 
das respectivas taxas, imposto devido e prova de pagamento de 
publica9ifo do despacho de atribui9ao. 

5. Se, ap6s a oomunica91io da decisiio de atribui9ao da liceJ19a 
de p rospec9ao e pesquisa, o i nteressado nao p roceder ao s eu 
levantamento dentro do prazo de trinta dias, a mesma considera
se cancelada. 

ARTIGO 32 

(Conteudo e prazo da licen~a de.prospec~ilo e pesquisa) 

1.A 1 icen9a de prospec9ao e p esquisa contera a seguinte 
informa9ao: 

a) A data de emissao e numero da licen9a; 
b) A identidade do titular e do mandatario local;, 
c) Os minerais abrangidos; 
d) 0 prazo de validade; 
e) A area da licen9a; 
f) 0 mapa topografico da area de,prospec9~0 e pesquisa 

abrangida pela licen9a, com a indica9ao das unidades 
cadastrais; 

g) Os direitos e obriga9oes do titular; 
h) Quaisquer restri9oes nos teimos da lei. 

2. A licen9a de prospec9ao e pesquisa tera o prazo maxima de 
cinco anos, prorrogavel no maxima por igual periodo. 

ARTIGO 33 

(Valida de da licen9a de prospec~io e pesquisa) 

1. A licell(;a de prospec9ao e pesquisa sera valida durante: 

a) 0 prazo inicial estabelecido na licen9a, contado a par.tir 
da data em que a mesma for emitida; 

b) 0 prazo de prorroga9ao, concedido em conformidade 
com o artigo 38 do presente Regulamento. 

2. Seo periodo da licen9a de prospec9ao•e pesquisa expirar 
enquanto decorrer o processo de prorroga9io da mesma ou para 
a atribuii;:ao de uma concessao mineira abrangendo toda ou 
parte da area de prospec9ao e pesquisa, a 1icen9a de prospec9ao 
e pesquisa considerar-se-a valida ate que haja decisao sobre a 
prorroga9ao ou sobre o pedido da concessao mineira. 

ARTIOO 34 

(Area de Licen~a de Prospec~io e Pesquisa) 

A area da licen9a de prospec9ao e pesquisa nao excede 25. 000 
hectares. 
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ARTIGO 35 

(Exporta~ilo de amostras) 

1. 0 titular mineiro tern o d ireito de e xportar amostras 
obedecendo aos seguintes padroes e criterios: 

a) Valor comercial; 
b) Tipo de analis~s e testes; 
c) Tipo de mineral e sua concentra9ao. 

2. 0 procedimento so bre a a utorizai;:ao de e xportai;:ao de 
amostras, e fixado por diploma ministerial. 

ARTIGO 36 

(Deveres do titular ~e licen~a de prospec~ilo e pesquisa) 

1. Sem prejuizo dos deveres estabelecidos na Lei de Minas, e 
dos termos e condi9oes estabelecidos no contrato mineiro ou na 
respectiva licen9a, o titular rnineiro deve: 

a) D~maroar a area por meio de marcos de betao facilmente 
identificaveis, no prazo maximo de cento e oitenta dias 
a partir da data de enµssao da licenya de prospeci;:ao e 
pesquisa ou de alterai;:ao da area; 

b) Realizar as acth1idades de pro~pe~9ao e pesquisa em 
confonnidade com o programa de trabalhos submetido; 

c) Apresentar o relat6rio anual dos investimentos realizados 
no ano anterior e o programa de investimentos 
adequado para o ano seguinte, ate 31 de Janeiro do 
ano ~eguinte ao que resl)eita; 

d) Efectuar o pagamento dos impastos especificos devidos. 

2. A falta de demarca9ao estabelecida na alinea a) do numero 
anterior pode constituir fundamento de revogai;:ao d11 licen9a de 
prospec9ao e pesquisa. 

3. 0 titular'devera submeter, no prazo de tres meses antes do 
termo de cada anualidade da licen9a, um programa de trabalhos·, 
adequado e despesas minimas a realizar no ano seguinte. 

4. 0, titular da licen9a pode, com motivos justificados, rever os 
pormenores de qualquer p rograma de prospec9ao e p esquisa 
submetido. · 

ARTIGO 37 

(Condi~Oes de prorroga9Ao) 

1. 0 titular da licen9a podera solicitar a prorroga9ao da licen9a 
com a antecedencia minima de sessenta dias da data do seu 
termo. 

2. 0 Ministro _podera autorizar a prorroga9ao da licen9a de 
prospeci;:ilo e pesquisa por qm periodo maximo de cinco anos, 
des de que o titular d a licen<;a tenha cumprido as c ondi9cies 
estabelecidas na Lei de Minas, no presente Regulamento e no 
contrato mineiro, se for este o caso. 

3. 0 pedido de prorroga9ao deve conter: 

a) 0 relat6rio d as actividades r ealizadas, incluindo o s 
investimentos realizados; 

b) 0 programa de actividades a realizar no periodo de 
prorroga9ao e despesas previstas; 

c) A prova de p agamento dos i mpostos especificos d a 
actividade mineira, definidos nos termos da lei. 

4. 0 Ministro autoriza a prorrogai;:ao da licen9a de prospec9ao 
e pesquisa, desde que o requerente reuna os requisitos definidos 
no numero anterior e tenha pago a taxa de prorrogai;:ao. 

5. Em c aso cJe o pedido de prorroga9ao s er recebido com 
antecedencia inferior ao prazo fixado no numero 1 do presente 
artigo, o titular fica sujeito ao pagamento da multa fixada no Anexo 
6 ao presente Regulamento. 
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ARTIGO 38 

(Decisao sob re o pedido de prorroga~ao) 

1. 0 indeferimento da prorroga9ao de licen9a de prospec9ao e 
pesquisa pelo Ministro e precedido de u ma informa9ao a o 
requerente sobre a sua inten9ao de indeferir o pedido, incluindo 
as razoes, e convidando o requerente, dentro de urn periodo de 
trinta d ias, a t omar as m edidas correctivas a propriadas ou a 
apresentar uma contesta9ao fundamentada. 

2. Em caso de· indeferimento do pedido de prorroga9ilo, o 
interessado sera informado por escrito, com a indica9ao das razoes, 
no prazo de trinta dias ap6s a tomada da decisao. 

3. Em caso de indeferimento do pedido de prorroga9ao da 
licen<;a de prospec9ao e pesquisa nos termos do presente artigo, 
o interessado pode impugnar o despacho nos termos da lei. 

4. 0 requerente da prorroga9ao procede ao pagamento das 
taxas devidas dentro de trinla dias apos notifica9ao da decisao, 
findo os quais a mesma considera-se cancelada. 

ARTIGO 39 

(Relatorio-de prospec~ao e pesquisa) 

0 relatorio de prospec9ao e pesquisa obedece, na sua forma e 
conteudo, ao estabelecido no anexo 8 do presente Regulamento. 

ARTIGO 40 

(Alargamento da area) 

1. 0 titular de licen9a de prospec9ao e pesquisa pode requerer 
o alargamento da area da respectiva licen9a, indicando os motivos. 

2. 0 Ministro autoriza o alargamento, fixando os termos e 
condi9oes que se mostrem apropriados. 

3. 0 pedido de alarg~mento da area e indeferido quando: 

a) A area requerida nao esteja disponivel; 
b) 0 requerente se encontre em situa9ao de incumprimento 

das suas obriga9oes em rela9ao ao Estado, 
estabalecidas na Lei de Minas e no presente 
Regulamento. 

4. A decisao sabre o pedido de alargamento e notificada ao 
interessado no prazo m aximo de trinta d ias a pos a decisao, 
especificando-se os motivos nos casos de indeferimento. 

5. Em caso de deferimento do pedido, o averbamento do 
alargamento no r espectivo titulo m ineiro e e fectuado ap6s o 
pagamento das respectivas taxas, impostos devidos e apresenta9ao 
da prova de pagamento da publica9ao do despacho de alargamento 
daarea. 

6. Se, ap6s a comunica9ao da decisao de alargamento da area, 
o interessado nao cumprir, no prazo de trinta dias, com o estabelecido 
no numero anterior, a referida decisao considera-se cancelada. 

ARTIGO 41 

(Abandono de area) 

1. 0 titular da licen9a de prospec9ilo e pesquisa pode, durante 
o periodo de validade da licern,:a e mediante pre-aviso nao inferior 
a noventa dias, dirigido ao Ministro, abandonar parte ou toda a 
area de prospec9ao e pesquisa. 

2. Qualquer abandono parcial efectuado nos termos do presente 
artigo, e registado no respectivo titulo. 

3. Nos casos em que toda a area de prospec9ao e pesquisa for 
abandonada, a licenya de prospec9ao e pesquisa extingue-se. 

4. O abandono de qualquer area nos termos do n. 0 I do presente 
artigo nao exonera o respectivo titular do cumprimento de quaisquer 
obriga9oes respeitantes a area abandonada assumidas ate a data 
do abandono e as resultantes do disposto no artigo 103 do presente 
Regulamento. 
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ARTIG0-42 

(Causas de extin~ao da licen~a deprospec~.ao e pesquisa) 

Constituem causas de extin9ao d a licen9a de prospec<;ao e 
pesquisa: 

a) A sua caducidade; 
b) 0 abandono total da area, nos termos do artigo anterior; 
c) A sua revoga91io nos termos do n. 0 2 do artigo 12 e do 

artigo 24 ambos da Lei de Minas e do n.0 2 do artigo 36 
do presente Regulamento; 

d) 0 cancelamento da licen<;a nos termos do n° 5 do artigo 
31 do presente Regulamento. 

SEC<;A.ON 

Concessao mineira 

ARTIGO 43 

•(Pedido de concessao mineira) 

1. 0 pedido de concessao mineira pode ou nao emergir de 
licem;a de prospec9ao e pesquisa, nos termos do n°. 2 do artigo 
13 da Lei de Minas. 

2. 0 pedido de concessao mineira e dirigido ao Ministro, e e 
submetido, por pessoa colectiva, a Direc9ao Nacional de Minas 
ou a Direc9iio Provincial dos Recursos Minerais comjurisdi9ao 
sobre a area pretendida, para registo e processamento. 

3. 0 pedido de concessao mineira deve conter os seguintes 
requisitos: 

a) A identificai;ao completa do requerente, o enderei;o da 
sua sede, o seu capital social, a identidade, 
·nacionalidade e endere90 de quern a abriga e a 
identidade e enderes;o do seu representante comercial 
em Mo9ambique, se existir, de acordo com o mode lo 
em uso na Direci;ao Nacional de Minas; 

b) 0 s dados da licen9a de p rospec9ao e pesquisa do 
requerente, se existirerri; 

c) A localiza9ao da area pretendida, indicando as unidades 
cadastrais nos termos dp artigo 12 do presente 
Regulamento; 

d) A indica9ao dos recursos minerais que se pretendem 
incluir na concessao mineira; 

e) 0 prazo de validade pretendido que nao deve exceder 
vinte e cinco anos; 

j) A Ficha de Licenciamento adquirida no local de 
apresenta9ao do pedido, devidamente preenchida; 

2. Ao pedido devem ser anexados os seguintes documentos: 

a) Documenta91io comprovativa dos recursos tecnicos e 
financeiros de que o requerente disponha, assim como 
sua experiencia na gestao e condu9ao das operac;oes 
propostas; 

b) Copia a utenticada da certidao de c onstitui9ao de 
sociedade OU organizayao OU outro documento 
comprovativo da constitui9iio e de quaisquer 
alterai;oes; 

c) Estudo de viabilidade econ6mica que deve incluir o 
plano de lavra, nos termos do artigo seguinte; 

d) Prova de pagamento da taxa de processamento; 
e) Outra informa9ao relevante que o requerente pretenda 

incluir. 
4. 0 pedido considera-se submetido na data da sua recep9ao, 

atraves da aposi9ao do carimbo comprovativo, desde que reunidos 
os requisitos estabelecidos no n.0 2 do presente artigo e paga a 
respectiva taxa de processamento. 
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ART!GO 44 

(Plano de lavra) 

1. 0 piano de lavra deve conter: 

a) A descri9ao do esquema de minera9ao incluindo detalhes 
sobre a escala. das opera9oes, a provavel localiza9ao 
das principais opera9oes de minerai;ao, furos, po9os, 
aterros e represas; 

, b) Data prevista de inicio do desenvolvimento mineiro; 
c) Data prevista de inicio de produ9ao comercial; 
d) Perfil de produ9ao e capacidade; 
e) Caracteristicas e natureza dos produtos finais; 
j) Descrii;ao detalhada dos metodos de minerai;ao; 
g) Em caso de minera9ao subterranea, descri9ao das rochas 

de cobertura do deposito, dee lives fixos e temporarios 
das paredes da mina e terra superficial; 

h) Em caso de minera9ao a ceu aberto, indicai;ao da 
localiza9ao da represa para decanta9ao de residuos; 

i) D escri9ao dos sistemas de transporte, ventila9ao, 
ilumina9ao, drenagem e seguran9a; 

J) Descri9ao dos sistemas de abastecimento de agua, energia 
e materiais Iocais; 

k) Descri9ao dos procedimentos de beneficia9ao e, onde 
for adequado, a tecnologia de processamento de 
minerais; 

!) Descri9ao das infra-estruturas necessarias para a 
explora9ao mineira e as propostas do requerente a 
ester espeito; 

m) Propostas de medidas anti-polui9iio, protec9iio do meio 
ambiente, restaura9ao e reabilita9ao do terreno, 
incluindo a vegeta9ao e, bem como, propostas para a 
minimiza9ao dos efeitos da explora9ao mineira no terreno 
e agua superficial localizada na area mineira, assim 
como·na area adjacente; 

n) ldentifica9ao de quaisquer riscos de seguranc,:a e saude 
para o pessoal envolvido na explorac,:ao mineira e o 
publico em geral e propostas para o controlo e 
elimina9ao de quaisquer <lesses riscos; 

o) Necessidades. de mao de obra qualificada e nao 
qualificada; 

p) Outros dados que o requerente considere relevantes. 

2. Ministro pode dispensar ou modificar quaisquer dados e 
exigencias ao abrigo do numero 1 deste artigo, atendendo ao tipo 
de recurso mineral e a escala de opera9oes. 

ARTIGO 45 

(Tramita~flo do pedido) 

1. Recebido o pedido, procede-se nos tennos do artigo 5 do 
presente Regulamento. 

2. Na aprecia9ao do pedido, a Direc9ao Nacional de Minas 
pode: 

a) Solicitar ao requerente a correcc,:ao de quaisquer defeitos 
ou omissoes ou fomecimento de informa9ao adicional 
relacionada com os seus recursos tecnicos e 
financeiros, fixando para o efeito um prazo que nao 
exceda trinta dias; 

b) Verificar os dados fomecidos no pedido, bem coma os 
antecedentes e referencias do requerente; 

c) Fazer consultas com outros organismos, conforme OS 
casos; 

d) Propor altera9oes ao pedido. 
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3, Se o requerente nao fomecer qualquer dado solicitado em 
conformidade com o numero anterior no prazo estabelecido, ou 
niio corrigir os erros e omissoes, o pedido seni considerado nulo 
e de nenhum efeito. 

ARTIGO 46 

(Decisilo sob re o pedido) 

I. A concessao mineira s6 pode ser atribuida a quern prove 
possuir os recursos financeiros e tecnicos para levar a cabo as 
operac,:oes mineiras, 

2. A decisao de rejei9ao, ou atribui9ao de concessao mineira 
sera tomada pelo Ministro e notificada ao interessado no prazo 
maxima de quinze dias. 

3.0 Ministro indefere qualquer pedido de concessiio mineira 
para areas anteriormente detidas pelo requerente e cujas 
concessoes tenham sido canceladas ou revogadas num periodo 
inferior a doze meses ao da submissao do nova pedido. 

4. A concessao mineira emitida e entregue ao interessado ap6s 
o pagamento das respectivas taxas, impastos devidos e prova de 
publica9ao do despacho de atribui9ao. 

5. Se, ap6s a comunica9ao da decisao de atribui9ao da concessiio 
mineira, o interessado nao proceder ao seu levantamento no prazo 
de trinta dias, a mesma considera-se cancelada. 

ARTIGO 47 

(Conteudo da concessilo mineira) 

A concessao mineira contera a seguinte informac,:ao: 

a) A data de emissao e numero da concessao mineira; 
b) A identidade do titular ou do mandatario local; 
c) Os minerais abranger; 
d) 0 periodo de validade; 
e) A identifica9ao da area da concessao mineira atraves de 

coordenadas g eograficas; 
,f) 0 mapa topografico da area abrangida pela concessao 

mineira, com a indica9ao das unidades cadastrais; 
g) Os termos e condic;oes a que o titular ficar sujeito relativos, 

nomeadamente, a e xplorac,:ao, processamento e /ou 
comercializac;ao dos produtos minerais. 

ARTIGO 48 

(Validade da concessiio minelra) 

1. A concessao mineira e valida durante: 

a) 0 prazo fix.ado na concessao, contado a partir da data 
da sua emissao; . 

b) 0 prazo de prorroga9ao concedido em conforrnidade 
com o n° 2 do artigo 51 do presente Regulamento. 

1. Em caso de o prazo da concessao mineira expirar na pendencia 
de um pedido de prorroga9ao, a c oncessao rnineira continua 
valida ate que haja uma decisao sobre o referido pedido. 

Artigo49 

(Deveres do titular de concessilo mineira) 

1. Alem dos deveres estabelecidos na Lei de Minas, e dos 
termos e condic,:oes estabelecidos no contrato mineiro ou na 
respectiva concessao, o titular mineiro deve: 

a) Demarcar a area por meio de marcos de betao facilmente 
identificaveis, no prazo maximo de cento e oitenta dias 
a partir da data de emissao da concessao mineira ou 
de alterac,:ao da area; 
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b) Realizar as a ctividades de e xplorac,:ao mineira em 
conformidade com o plano qe lavra submetido; 

c) Apresentar o relat6rio dos trabalhos nos term9s do 
artigo 54 do presente Regulamento; 

d) Efectuar o pagamento dos impostos devidos. 

2. A falta de demarcac,:ao estabelecida na alinea a) do numero 
anterior, bem coma a falta de pagamento dos impostos especificos 
devidos constituem causas para revogac,:ao da concessao mineira. 

3. 0 titular mineiro deve submeter ate 30 de Setembro de cada 
ano, um programa de trabalhos adequado e despesas minimas a 
realizar no ano seguinte. 

4. 0 titular da concessao mineira pode, com motivos justificados, 
rever os pormenores de qualquer programa de trabalhos mbmetido. 

ARTIGO 50 

(Condi~oes de prorroga~iio) 

l. 0 titularpode solicitar a prorrogac,:ao da concessao, devendo 
o respectivo pedido ser submetido com a antecedencia minima de 
doze meses antes do seu tenno. 

2. 0 pedido de prorrogac,:ao deve conter: 

a) Aj ndicac,:ao do prazo de p rorrogayao pretendido e 
fundamentac,:ao da necessidade de tal perfodo; 

b) A area q ue se p retende m anter, d elineada no mapa 
topografico actua\izado; 

c) A proposta de programa de operac,:oes a serem levadas 
a cabo durante o periodo de prorrogac,:ao; 

d) Relatorios detalhados, contendo, nomeadamente: 

i) balanc,:o de reservas; 
ii) vida economica estimada da mina; 
iii) outros aspectos que o requerente considere 

relevantes. 

3. 0 Ministro concede a prorrogac,:ao no prazo de seis meses 
a partir da data de submissao do pedido se: 

a) Ao abrigo do n.0 1 do presente artigo, o pedido for 
submetido pelo menos doze meses antes de expirado 
o prazo inicial da concessao; 

b) Estiverem cumpridas as condiiyoes durante a vigencia 
da concessao mineira; 

c) As condic,:oes do conttato mineiro, caso exista, celebrado 
nos tennos do artigo 25 da Lei de Minas, ti verem sido 
cumpridas; e 

d) 0 titular nao se encontrar em situayao de incumprimento 
nos termos do presente Regulamento. 

4. Em c aso de o pedido de prorrogac,:ao s er-recebido com 
antecedencia inferior ao prazo fixado no n. 0 1 do pre~ente artigo, 
o titular flea sujeito ao agravamento da taxa nos termos estabelecidos 
no Anexo 6 do presente Regulamento. 

ARTIGO 51 

(Decisiio sobre o pedido de prorroga~lio) 

1. Compete .ao Ministro decidir sobre o pedido de prorroga9ao 
submetido nos termos do artigo anterior. 

2. 0 indeferimento da prorroga9ao de concessiio mineira pelo 
Ministro e precedido de uma informai;:ao ao requerente sobre a 
sua inten9ao de indeferir o pedido, incluindo as razoes, e convidando 
o requerente a, dentro de um periodo maximo de noventa dias, 
tomar as medidas correctivas apropriadas ou a apresentar uma 
contestac,:ao fundamentada. 
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3.Em caso de indeferimento do pedido de prorrogac,:ao, o 
interessado e informado por escrito, com a indicac,:iio das razoes, 
no prazo de quinze dias ap6s a tomada da decisao. 

4. 0 r Jquerente da prorroga9ao deve proceder ao pagamento 
das taxas devidas ate trinta dias antes do termo de validade da 
concessao mineira apos notificac,:ao da decisiio, findos os quais a 
mesma considera-se cancelada. 

ARTIGO 52 

(Desenvolvimento da mina e mineraflio) 

0 titular da concessao mineira deve, dentro de trinta dias 
antes de iniciar a explorac,:ao na area, apresentar a D irec9ao 
Nacional de Minas, informa(i:ao escrita s obre o inicio dos 
trabalhos, bem como a licen9a ambiental e autorizac,:ao de uso e 
aproveitamento <la terra nos-termos do artigo 15 da Lei de Minas. 

ARTIGO 53 

(Prodm;ao mineira) 

1. Sempre que h aja m udani;a significativa n a c apacidade 
instalada, o titular e obrigado a apresentar informa9ao escrita a 
Direc<;ao Nacional de Minas, sobre a capacidade instalada da 
mina ou, tratando-se de processamento mineiro, da fabrica de 
processamento. 

2. Em caso de, durante cinco anos consecutivos, o titular nao 
mantiver o nivel de produ9ao igual ou superior a vinte por cento, 
nos termos da alinea c) don." 6 do artigo 15 da Let de Minas, a 
concessao estara sujeita a revogac:;ao nos termos don .0 7 do 
mesmo artigo. 

ARTIGO 54 

(Relatorio de explora~ilo mineira) 

1. 0 titular de concessao mineira e obrigado: 

a) A submeter ate ao dia cinco de cada mes, informa9ao 
mensal da produi;:ao e comercializac,:ao de substiincias 
minerais, realizadas no mes anterior; 

b) A submeter no prazo de quinze dias apos o termo de 
cada trimestre, o relat6rio das actividades realizadas 
no trimestre anterior; 

c) A submeter ate 31 de Janeiro de cada ano, o relat6rio 
<las actividades desenvolvidas durante o ano anterior. 

2. A infonna9ao e relat6rios referidos no mimero anterior sao 
submetidos em quadruplicado bem como na forrna digitalizada, 
devendo um exemplar ser entregue na Direcc:;ao Provincial dos 
Recursos Minerais da area d a concessao e os restantes serem 
entregues na Direc9ao Nacional de Minas. 

3. 0 relatorio de explorac,:ao mineira obedece, na sua forma e 
conteudo, do estabelecido no anexo 10 do presente Regulamento. 

ARTIGO SS 

(Alargamento da area) 

1. 0 titular de concessao mineira pode requerer o alargamento 
da area da respectiva licenc,:a ou concessao, indicando os motivos. 

2. 0 Ministro pode autorizar o alargamento, fixando os termos 
e condi9oes que se mostrem apropriados para cada caso. 

3. 0 pedido de alargamento da area e lndeferido quando: 

a) O alargamento da area nao assegure o aproveitamento 
eficaz dos recursos minerais e beneficios para a 
economia nacional; 
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b) A area requerida nao esteja disponivel; 
c) 0 requerente se encontl'e em situa9ao de incumprimento 

das suas obriga9oes em rela~ao ao Estado. 

4. A decisao sobre o pedido de alargamento e notiftcada ao 
interessado no prazo maximo de quinze dias ap6s a decisao, 
especificando os motivos nos cas~s de indeferimento. 

5. Em caso de deferimento do pedido, o averbamento do 
alargamento no respectivo titulo rnineiro seni efectuado ap6s o 
pagamento <las respectivas taxas, impostos devidos e apresenta9ao 
da prova de pagamento da publica9ao do despacho de alargamento 
da area. 

6. Se, ap6s a comunica9ao da decisao de alargamento da area, 
o interessado nao cumprir no prazo de trinta dias, com o 
estabelecido no numero anterior a referida decisao considera-se 
cancelada. 

7. 0 titular cujo alargamento tenha sido autorizado nos termos 
do presente artigo, nao inicia nenhum trabalho de desenvolvimento 
ou opera9oes de rninera9ao na area para a qua! o alargamento foi 
autorizado, ate a emissao ou modific1wao dos respectivos pianos 
de gestao ambiental e autoriza9ao de uso e aproveitaniento da 
terra, nos termos da legisla9ao aplicavel. 

ARTIGO 56 

(Abandono da area de concessilo) 

1. Sem prejuizo dos termos e condi9oes previstos no contrato 
mineiro, o titular da concessao mineira pode, a qualquer altura 
durante a vigencia da concessao mineira, mediante pre-aviso nao 
inferior a cento e oitenta dias dirigido ao Ministro, abandonar 
parte ou toda a area mineira. 

2. 0 abandono de qualquer area nos termos do numero anterior, 
nao exonera o titular de: 

a) Pagar qualquer imposto, taxa, multa ou qualquer 
compensa9ao devida ate a data do abandono; 

b) Cumpdr todas as obriga9oes relativas as questoes 
ambientais; 

c) Cumprir qualquer obriga9ao exigida por lei ou contrato 
mineiro, ate a data em que o abandono come9a a produzir 
efeitos. 

3. 0 abandono produzira efeitos a partir da data estabelecida 
na notifica9ilo ao titular, nilo devendo ser inferior a tres meses 
nem superior ao prazo do pre-aviso. 

4. Em caso de abandono total da area rnineira, a concessao 
mineira extingue-se. 

5. Em caso de abandono parcial da area mineira, o titular obriga
se a actualizar os limites da area remanescente, devendo proceder 
ao averbamento, no titulo mineiro, e registo da area actualizada. 

6. 0 abandono referido neste artigo s6 e possivel se houver 
consentimento escrito de todas as pessoas interessadas registadas 
na concessilo mineira e esse consentimento esta sujeito a aprecia9ilo 
do Ministro, 

ARTIGO 57 

(Causas de extin~l\o da concessl\o mineira) 

Constituem causas de extin9ao da concessao mineira: 

a) A sua c"aducidade; 
b) 0 abandono total da area, nos termos do n. 0 4 do attigo 

anterior; 
c) A sua revoga9ao nos terrnos do n. 0 7 do artigo 15 e do 

artigo 24 ambos da Lei de Minas e don°. 2 do artigo 49 
do presente Regulamento; 

d) 0 cancelamento nos termos do n.0 5 do artigo 46 do 
presente Regulamento. 

I SERIE - NU MERO 28 

SEC<;AOV 

Certificado rnineiro 

ARTJGO 58 

(Caracteristicas e Urnita~oes) 

1. 0 titular de certificado rnineiro tem o direito de realizar opera95es 
rnineiras de pequena escala. 

2. Consideram-se opera95es mineiras de pequena escala aquelas 
que: 

a) Nao excedamemcaso de extrac9ao de recurso minerais 
de dep6sitos fundamentalmente aluviais, a extrac9ao 
anual de 60000 metros cubicos e ainda: 

(i) em caso de extrac9ao de recursos minerais a ceu aberto 
de dep6sitos nao aluviais, a extrac9ao anual de 20.000 
metros cubicos: 

(ii) em caso de extrac9ao em escombreiras, entulheiras e 
produ9ao superficial, a extrac9ao anual de 10.000 
metros cubicos; 

b) Nao tenham trabalhos subterraneos de mais de 20 metros 
de profundidade ou galerias com mais de 10 metros de 
comprimento; 

c) Nao usem intensiva e frequentemente produtos quimicos 
t6xicos ou quaisquer outros reagentes. 

A1moo 59 

(Pedido de certlficado minelro) 

1. 0 pedido de certificado rnineiro pode ser submetido por 
qualquer pessoa singular ou colectiva com d omicilio no pals, 
nacional ou estrangeira, e qualquer cooperativa com capacidade 
de realizar opera9oes mineiras a utorizadas por este titulo, 
independentemente de o pedido ser ou nao emergente de licen9a 
de prospec9ao e pesquisa. 

2. 0 pedido de certificado mineiro e considerado emergente de 
licen9a de prospec9ilo nos seguintes casos: 

a) Se a pesquisa for feita pelo titular da licen9a de prospec9ifo 
e pesquisa durante a vigencia da licen9a de prospec9ao 
e pesquisa; e 

b) Se a area requerida para inclusao na area do certificado 
mineiro for u ma j a contida n a area d a l icen9a de 
prospec9ao e pesquisa. 

3. Os pedidos de certificado mineiro que nao satisfa9am os 
requisitos do n. 0 2 serao considerados como nao emergentes de 
licerl9a de prospec9ao e pesquisa. 

ARTIGO 60 

(Requisitos para a obten~fto de certificado mineiro) 

I. 0 pedido de certificado mineiro e submetido pelo requerente 
a Direc9ao N acional de Minas para registo e tramita9ao ou a 
Direc9ao Provincial dos Recursos Minerais e Energia competente 
relativamente a area pretendida, consoante o caso. 

2. 0 pedido de certificado mineiro deve conter a seguinte 
infonna9ao: 

a) A identifica9ao completa do requerente, o endere90 da 
sua sede, o seu capital social, a ·identidade, 
nacionalidade e endere90 do rep(esentante legal e a 
identidade e endere90 do seu representante comercial 
em Mo9ambique, se existir; 
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b) 0 s dados da licen9a de p rospec9iio e pesquisa do 
requerente, caso existam; 

c) Localizas:ao da area mineira pretendida, sua dimensiio e 
configuras;iio, delineada no rnapa topografico da regiao, 
obedecendo ao sisterna estabelecfdo para as unidades 
cadastrais; 

d) I ndicas;ao dos r ecursos minerais a extrair n a area 
pre,tendida; 

e) Periodo de validade do certificado mineiro pretendido; 
j) Picha de licenciamento adquirida no local de submissiio 

devidamente pieenchida. 

3. Ao pedido devem ser anexados os seguintes documentos: 

a) Documentas;iio comprovativa dos recursos tecnicos e 
financeiros de que o requerente disponha; 

b) Noc aso de p essoa colectiva, c 6pia a utenticada da 
certidao de constitui9ao de sociedade, fundas;ao ou 
associas;iio ou o utro documento c omprovativo da 
constitui9iio e as altera9oes su bsequentes; 

c) U ma avalia9iio tecnico-econ6mica que in clue: 

i) Plano de lavra; 
ii) Plano de produs;ao; 
iii) Plano de gestiio ambiental; 
iv) Data prevista para o inicio de prodm;ao; 
v) Caracteristicas e natureza dos produtos finais; 

d) Prova de pagamento da taxa de processamento; 
e) Outra inforrna9ao que o requerente considere relevante. 

4. 0 pedido e considerado como tendo sido submetido na data 
da sua receps;iio, atraves da aposi9iio do carimbo comprovativo, 
desde que reunidos os requisitos. estabelecidos non. 0 2 do presente 
artigo e paga a respectiva taxa de processamento. 

ARTIGO 61 

(Tramita~ao do pedido) 

1. Recebido o pedido, procede nos termos do artigo 6 do presente 
Regulamento. 

2. Na aprecias;iio do pedido, a Direc9iio Nacional de Minas 
pode: 

a) Solicitar ao requerente a correcs;ao de quaisquer falhas 
ou omissoes ou fomecimento de inforrna9ao adicional 
relacionada com os seus recursos tecnicos e 
financeiros, fixando para o efeito um prazo que niio 
deve exceder quinze dias; 

b) Verificar os dados fomecidos no pedido, bem como os 
antecedentes e referencias do requerente; 

c) Fazer consultas com outros organis.mos, conforme as 
necessidades; 

d) Propor alteras;oes ao pedido. 

3. Seo requerente nao fomecer qualquer dado solicitado em 
conforrnidade com o mimero anterior dentro do prazo fixado ou 
nao corrigir os erros e omissoes identificados, o pedido e declarado 
nulo e de nenhum efeito. 

ARTIGO 62 

(Decisio sobre o pedido) 

I. Compete ao Director Nacional de Minas ou a quern o Ministro 
venha a delegar, atribuir o certificado mineiro. 

2. O pedido de certificado mineiro emergente de licens;a de 
prospecs;iio e pesquisa goza de prioridade na sua atribui9iio. 
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3. 0 pedido d!! certificado mineiro e indeferido para areas 
anteriormente detidas pelo requerente e cujos titulos tenham sido 
cancelados ou revogados para a mesma ou parte da area, num 
periodo inferior a doze meses a partir da data do cancelamento ou 
revoga9ao. 

4. A Direcs;ao Nacional de Minas notificara, por escrito, o 
requerente sobre a decisiio do pedido, no prazo maximo de quinze 
dias. 

5. 0 certificado mineiro emitido nos termos do n° 1 do presente 
artigo sera entregue ao interessado ap6s o pagamento do imposto 
sobre a superfiyie relativo ao primeiro ano de validade. 

6. Se, no prazo de trinta dias, ap6s a comunicas;ao da decisao 
de atribuis;iio do certificado mineiro, o interessado nao proceder 
ao seu levantamento a decisiio considera-se cancelada. 

ARTIGO 63 

( Conteudo do certificado mineiro) 

0 certificado mineiro cont em a seguinte inforrnas;iio: 

a)A data de emissao e numero do certificado mineiro; 
b) Identidade do titular e do rnandatario; 
c) Os minerais abrangidos; 
d) Prazo de validade; 
e) A identificas:ao da area do c ertificado mineiro, p or 

coordenadas g eograficas; 
.fJ Mapa topografico na escala 1/50.000, com a indica9ao 

das unidades cadastrais; 
g) Os termos e condis;oes a que o titular fica sujeito. 

ARTIGO 64 

(Validade do certificado mineiro) 

1. 0 certificado mineiro e valido durante: 

a) 0 prazo fixado no certificado mineiro, contado a partir 
da data da sua emissao; 

b) Qualquer prazo de prorrogayao concedido em 
conforrnidade com o artigo seguinte; 

c) No caso referido no artigo 67 do presente Regulamento, 
ate a data da emissao da concessiio mineira. 

2. Em caso de o prazo do certificado mineiro expirar na pendencia 
de um pedido de prorrogas;ao, o certificado mineiro continua 
valido ate que haja uma decisao sobre o referido pedido. 

ARTIGO 65 

( Condi~oes de prorroga~ao) 

1. 0 titular pode solicitar a prorroga9ao do certificado mineiro, 
apresentando pedido para o efeito ate sessenta dias antes do seu 
termo. 

2. 0 pedido, devidamente fundamentado, inclui os seguintes 

elementos: 

a) Proposta do programa de opera95es a serem realizadas 
durante o periodo da prorrogas;iio; 

b) Planta topografica da area; 
c) Relat6rios, contendo, nomeadamente: 

(i) Reservas estimadas; 
(ii) Vida econ6mica estimada da mina; 
(iii) Outros assuntos que o requerente considere 

relevantes. 

3. A decisao sobre o pedido e tomada no prazo de trinta dias 
contados da data de registo do respectivo requerimento. 
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4. Se o pedido de prorroga9ao for recebido depois de trinta 
dtas relativamente a data de expira9ao da validade do certificado 
mineiro, este e aceite e fica sujeito a taxa especificada no 
Anexo 6 ao presente Regulamento. 

5. Em caso de indeferimento do pedido de prorroga9ao, o 
interessado e notificado por escrito, com a indica9ao das razoes. 

6. A prorroga9ao do certificado mineiro so produz efeitos apos 
o pagamento da taxa de prorroga9ao e do imposto de superficie 
correspondente ao primeiro ano de prorroga9ao, de acordo com o 
especificado no Anexo 6 ao presente Regulamento. 

7. Em caso de nao pagamento da taxa exigida nos termos do 
mimero anterior deste artigo, para prorroga4rao, dentro de trinta 
dias apos a notifica4rao da decisao, o pedido considera-se cancelado. 

ARTIGO 66 

(Substituil;io de tftulo) 

1. A Direccao Nacional de Minas pode, no prazo de validade 
do certificado mineiro, mandar subordinar a actividade do seu 
titular a obtenc.ao de uma concessao mineira, quando o exercicio 
dessa actividade exceda os limites fixados no artigo 58 do presente 
Regulamento. 

2. 0 titular e notificado m ediante a viso, para proceder a 
substitui9ao do titulo, devendo a Direc9iio Nacional de Minas 
fundamentar as razoes da alterai;iio do regime e fixar um prazo nao 
inferior a sessenta dias e nem superior a cento e vinte dias para se 
proceder.a devida substitui4rao. 

3. 0 pedido de substituii;ao do certificado mineiro para concessao 
mineira, obedece ao disposto no artigo 43 do presente Regulamento. 

4. Fi~do o prazo fixado no n.0 2 do presente artigo sem que o 
titular tenha formulado o pedido de substitui4rao do titulo, o Director 
Nacional revoga o titulo existente. 

5. A revoga9ao do certificado mineiro, nos termos do mimero 
anterior, nao exonera o respectivo titular do cumprimento das 
obriga9oes a que estava sujeito ate a data da sua revoga9ao. 

ARTIGO 67 

(Altera~io da capacidade instalada) 

Sempre q ue houver m udan9a significativa n a c apacidade 
instalada, o titular de certificado mineiro informa qo facto, por 
escrito, a Direc9iio Nacional de Minas, indicando a capacidade 
instalada da mina ou da fabrica de processamento. 

ARTIGO 68 

(Informa~iio e relatorios anuais) 

I. 0 titular de certificado mineiro deve: 

a) Ate ao dia 5 de cada mes, submeter a informa9iio 
estatistica da produ9ao relativa ao mes anterior; 

b) Ate 31 de Janeiro de cada ano, submeter o relatorio das 
actividades desenvolvidas durante o ano anterior. 

2. A informa9iio e relatorios referidos no mimero anterior sao 
submetidos em triplicado bem como, sempre que possivel, na 
forma digitalizada, devendo um exemplar ser entregue a Direc9ao 
Provincial dos Recursos M inerais da area da c oncessiio e o s 
restantes a Direc~ao Nacional de Minas. 

3. 0 relatorio anual obedece, na sua forma e conteudo, ao 
estabelecido no Anex9 10 do presente Regulamento. 

I SERIE-NUMER028 

ARTIGO 69 

(Alargamento da area) 

I. 0 titular de certificado mineiro pode requerer o alargamento 
da area de certificado, indicando os motivos, nao podendo este 
exceder 500 hectares. 

2. 0 pedido de alargamento da area contem: 

a) Detalhes do titulo para o qua! o a1argamento e solicitado; 
b) A area pretendida e razoes para o alargamento; 
c) As unidades c adasttais da area pretendida, com a 

indicac;ao das respectivas coordenadas geograficas; 
d) Outras inforrna9oes que o requerente queira incluir. 

3. 0 Director Nacional de Minas pode autorizar o alargamento, 
fixando os termos e condi9oes que se mostrem apropriados. 

4. 0 pedido de alargamento da area e indeferido quando: 

a) 0 alargamento nao assegure o aproveitamento eficaz 
dos recursos minerais e beneficios para a economia 
nacional; 

b) A area requerida nao esteja disponivel; 

c) 0 requerente se encontre em situa9ao de incumprimento 
das suas obrigac;oes em relac;ao ao Estado. 

5. A decisao sabre o pedido de alargamento e notificada ao 
interessado no prazo m aximo de trinta d ias a pos a decisao, 
especificando-se os motivos nos casos de indeferimento. 

6. Em caso de deferimento do pedido, o averbamento do 
alargamento no r espectivo titulo m ineiro e e fectuado apos o 
pagamento das taxas e impastos devidos e apresentac;iio da prova 
de pagamento d a publica~iio do despacho de alargamento d a 
area. 

7. Se, apos a comunica9iio da decisao de alargamento da area, 
o interessado niio cumprir com o estabe lecido no numero anterior, 
no prazo de trinta dias, a referida decisiio considera-se cancelada. 

8. 0 titular cujo alargamento tenha sido autorizado nos termos 
do presente artigo, nao iniciara nenhum trabalho de 
desenvolvimento ou operac;oes de minerac;iio na area para a qua] 
o alargamento foi autorizado, sem emissao previa ou modificac;iio 
dos respectivos pianos de gestao ambiental e autorizai;ao de uso 
e aproveitamento da terra, nos termos da lei. 

ARTIGO 70 

(Abandonoda area) 

1. 0 titular do certificado mineiro pode, a qualquer altura, 
mediante pre-aviso de noventa dias dirigido ao Director Nacional 
de Minas, abandonar parte ou toda a area mineira. 

2. 0 abandono de qualquer area nos termos do nurnero anterior, 
niio exonera o titular de: 

a) Pagar qualquer impasto, taxa, honorario, multa ou 
qualquer compensa~ao devida ate a data do abandono; 

b) Cumprir todas as obriga9oes relativas as questoes 
ambientais; 

c) Cumprir qualquer obriga9iio exigida por lei ate a data em 
que o abandono corne9a a produzir efeitos. 

3. 0 abandono produz os seus efeitos a partir da data em que 
o M inisterio notifica o titutar do cumprimento dos termos e 
condi<;oes da concessao mine_ira, nao devendo o prazo ser inferior 
a trinta dias nem superior aos noventa dias de pre-aviso. 

4. Em caso de abandono total da area, o certificado mineiro 
extingue-se. 
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5. Em caso de abandono parcial da area mineira; o Director 
Naciona] de Minas exige ao titular do c ertificado mineiro a 
actualiza9ao dos limites d a area r emanescente e o rdena o 
averbamento, no titulo mineiro, e registo da area actualizada. 

6. 0 abandono ao abrigo deste artigo s6 e possivel se houver 
consentimento escrito de todas as pessoas interessadas registadas 
no certificado mineiro e se esse consentimentoienha sido submetido 
a Dirw;:ao Nacional de Minas. 

ARTIGO 71 

( Causas de extin~ao do certificado mineiro) 

Constituem causas de extin,;ao do certificado mineiro: 

a) A sua caducidade; 
b) 0 abandono total da area, nos tcrmos don° 4 do artigo 

anterior; 
c) A sua revoga,;ao nos terrnos do n° 3 do artigo 18 da Lei 

de Minas e do n. 0 4 do artigo 66 do presente 
Regulamento; 

d) 0 cancelamento nos termos do n° 6 do artigo 62 do 
presente Regulamento. 

SEC(:AOVI 

Senha mineira 

ARTIGO 72 

(Caracteristicas e limita~oes) 

1. 0 titular de senha mineira tern o direito de realizar operac;:oes 
mineiras artesanais, dentro da area designada de senha mineira. 

2. Consideram-se operac;:oes mineiras artesanais aquelas que 
se caracterizam pela verificac;:ao con junta das seguintes condi,;oes: 

a) Natureza rudimentar da actividade, utilizando para o 
efeito instrumentos e equipamentos simples; 

b) Volume e escala r_eduzida de opera,;oes mineiras; 
c) Metodos manuais de processamento e transporte; 
d) Sejamrealizadas em areas designadas de senha mineira. 

ARTIGO 73 

(Competencias para a designa~ao de areas e para atribui~ao de 
senha mineira) 

1. Compete ao Ministro declarar, modificar e extinguir areas 
designadas de senha mineira. 

2. Compete ao Director Provincial dos Recursos Minerais, atribuir 
senhas mineiras nas areas designadas de senha mineira sob sua 

jurisdic;:ao. 
3. Na declara9ao de area designada de senha mineira, dever-

se-a indicar: 

a) As unidades cadastrais que compoem a area; 
b) 0 mineral ou minerais incluidos; 
c) A localizac;:ao das ocorrencias minerais conhecidas; 
d) Qualquer exclusao de area. 

4. A area designada podera ser modificada ou extinta em caso 
de necessidade de sua afecta~ao a outro fim de maior utilidade 
publica ou de interesse do Estado, ou de se submeter a outro 
regime de explorac;:ii.o dos recursos minerais abrangidos pela area. 

5. A constitui,;:ao, modificac;:ao e extim;:ao de area designada de 
senha mineira e publicada no Boletim da Republica. 
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ARTIGO 74 

(Requisitos para a atribuifiO de senha mineira) 

A Senha Mineira e atribufda a pessoa singular de nacionalidade 
mo9ambicana que reuna os seguintes requisitos: 

a) Capacidade juridica; 
b) Residencia na area designada de senha mineira, 

devidamente comprovada pela autoridade local em 
como e residente na mesma area territorial. 

AKf'IGO 75 

(Atribuic;io de senha mineira) 

A entrega da senha mineira esta condicionada ao pagamento 
da taxa de emissao, em conformidade com a tabela que constitui 
Anexo 6 do presente Regulamento. 

ARTIGO 76 

(Conteudo e dura~iio da senha mineira) 

l. A senha mineira e pessoal e intransmissivel, e contem a 
seguinte informa9ao: 

a) Identificac;:ao do detentor da senha mineira; 
b) Numero e data de emissao da senha mineira; 
c) C6digo e nome da area designada e sua localiza,;ao; 
d) Validade; 
e) Mineral abrangido; 
.I) Termos e condi9oes a que o detentor fica sujeito 

nomeadamente: 

i) Proibi,;ao do exercicio da actividade fora da area 
designada de senha mineira; 

ii) Proibi,;ao de venda da produc;:ao a pessoas nao 
autorizadas a comercializar substiincias minerais. 

2. A senha mineira e emitida por prazo de um ano prorrogavel 
por igual periodo. 

ARTIGO 77 

( Comercializa~io) 

No exercicio dos direitos estabelecidos no artigo 21 da Lei de 
Minas, o dete,ntor de senlia mineira so pode vender a sua produ,;ao 
a titulares da licen9a de comercializa,;ao. 

ARTIGO 78 

(Prorrogac;ao da senha mineira) 

1. A prorroga9ao de senha mineira oc'Orrera a pedido do titular 
e desde que cumpridos os termos e condi,;oes nela estabelecidos, 
relativamente ao periodo anterior. 

2. 0 averbamento d a prorroga9ao de senha m ineira esta 
condicionada ao pagamento da respectiva taxa. 

ARTIGO 79 

(Causas de extinc;iio da senha mineira) 

1.Constituem causas de extinc;:ao da senha mineira: 

a) A sua caducidade; 
b) A sua revoga<;ii.o colectiva em consequencia da 

modificac;:ao ou extinc;:ao da respectiva area· designada 
nos terrnos do n° 4 do artigo 73 do presente 
Regulamento; 

c) A sua remincia pelo respectivo detentor. 
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2. A senha mineira podera ainda ser revogada nos seguintes 
casos: 

a) Por v iola9iio das d isposi9oes da Lei de Minas, do 
presente Regulamento e de demais legisla1yiio aplicavel; 

b) Por incumprimento das obriga9oes decorrentes da senha 
mineira; 

c) Por pratica de actos lesivos a economia nacional. 

3. A revoga9_iio colectiva de senhas mineiras e antecedida de 
pre-aviso niio inferior a noventa dias. 

4. A renuncia da senha mineira verifica-se com o abandono da 
actividade mineira e devolu1yiio da respectiva senha. 

SEC<;AOVII 

Agua mineral 

ARTtGO 80 

(Atribui,;io de titulos) 

Em conformidade com o disposto no artigo 41 da Lei de Minas, 
a prospec1yiio, p esquisa e capta1yiio de agua mineral e feita a o 
abrigo de licen1ya de prospec~iio e pesquisa e de concessao mineira, 
com as especificidades estabelecidas nos artigos seguintes. 

ARTIGO 81 

( Area de licen,;a de prospec,;io, pesquisa e de concessio) 

A area sobre qual a licen9a de prospec9iio e pesquisa pode ser 
concedida niio deve exceder 80 hectares. 

ARTIGO 82 

(Validade da licen,;a de prospec,;io e pesquisa) 

0 prazo de validade da licen1ya de prospec9iio e pesquisa de 
agua mineral, minero-medicinal ou termal e de 12 meses, prorrogavel 
no maximo por igual periodo. 

ARTIGO 83 

(Relatorio de prospec,;ao e pesquisa) 

I. 0 titular de licen9a de prospec9iio e pesquisa de agua mineral 
apresenta relatorio anual e o relatorio final de trabalho, 
obedecendo, na sua forma e conteudo, ao estabelecido no 
Anexo 9 ao presente Regulamento. 

2. 0 relatorio final de trabalho deve ser apresentado sessenta 
dias antes do termo do prazo da licen9a. 

ARTIGO 84 

(Pedido de concessio de agua mineral) 

1. 0 pedido de concessao de agua mineral pode ser submetido 
por qualquer pessoa colectiva de direito mo9ambicano, 
independentemente de o pedido resultar ou nao de licen9a de 
prospec1yiio e pesquisa. 

2. 0 pedido de concessiio e considerado emergente de licen9a 
de prospec1yao e pesquisa se: 

(i) For feito pelo titular da licen9a de prospec1yiio e 
pesquisa durante a vigencia da licem;:a de prospec1yao 
e pesquisa; 

(ii)Aarea requerida para inclusiio na area da concessao 
for contigua a da licen1ya de prospec9ao e pesquisa. 

3. Os pedidos de concessiio mineira que niio satisfa9am os 
requisitos do n° 2 serao considerados como niio emergentes de 
licen1ya de prospec9iio e pesquisa. 
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4. 0 pedido de concessiio, dirigido ao Ministro, e submetido 
na Direc1yiio Nacional de Minas ou na Direc1yiio Provincial dos 
Recursos Minerais comjurisdi9iio sobre a area pretendida, para 
registo e tramita9iio. 

5. 0 pedido de concessiio de agua mineral e instruido com os 
seguintes e lementos: 

a) A identifica9iio completa do requerente, o endere1yo da 
sede, o capital social, a identidade, nacionalidade e 
endere90 do representante legal e a identidade e 
endere90 do seu representante comercial em 
Mo9ambique, tratando-se de sociedade, se existir, de 
acordo com o modelo em uso na Direc9iio Nacional de 
Minas; 

b) 0 s dados da licen1ya de p ro~pec9iio e pesquisa do 
requerente, se existirem; 

c) Localiza1yiio da area pretendida, sua dimensiio e 
configura9ao, delineada no mapa topogr~fico da regiao; 

tf) Unidade cadastral onde se localiza a area pretendida; 
e) Periodo de validade da concessiio de agua mineral 

requerida; 
~ Um projecto de explora.ca.o contendo: 

(i) Relatorio geologico e piano de todos os trabalhos 
superficiais ou subterrineos que se pretendem executar 
na escala nao inferior a I: 10 000; 

(ii) Descri9iio minuciosa do valor e importancia da agua, 
feita por entidade legalmente reconhecida, 
acompanhada da sua analise qualitativa, feita por 
laboratorio id6neo e indica9ao do volume e qualidade 
da agua, incluindo condi9oes de higiene e limpeza 
do local; 

(iii) Descri9ao da planta de capta9iio e processamento 
da agua; 

(iv) Uma avalia9ao do impacto ambiental e respectivo 
piano de gestao ambiental; 

(v) Caracteristicas e natureza dos produtos finais; 
(vi) Outra informa9iio considerada relevante. 

6. 0 pedido e considerado como tendo sido submetido na data 
da sua receP9iio, atraves da aposi9ao do carimbo comprovativo, 
desde que reunidos os requisitos estabelecidos no mimero anterior 
e paga a respectiva taxa de processamento. 

7. 0 pedido de concessiio de agua mineral recebido na Direc9ao 
N acional de Minas ou DireC9io Provincial dos Recursos Minerais 
respectiva sera submetido aos organismos regionais de agua ou 
a Direc9ao Nacional de Aguas, para efeitos de parecer tecnico, 
que devera ser emitido no prazo maximo de 30 dias, findo os 
quais, dar-se-a prosseguimento ao pedido nos termos dos artigos 
4 7 e 48 do presente Regulamento. 

ARTIGO 85 

( Condi,;oes de prorroga,;iio) 

Ao pedido de prorroga9ao de c oncessiio de a gua mineral 
aplicam-se, com as necessarias adapta9oes, as disposi9oes dos 
artigos ~ 1 e 52 do presente Regulamento. 

ARTIGO 86 

(Relatorios de explora,;iio de agua mineral) 

0 titular de concessao de agua mineral apresenta periodicamente 
relat6rios das suas actividades, apl~cando-se, com as necessarias 
adapta1yoes, as disposi9oes do artigo 55 do presente Regulamento. 
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CAPITULO III 

Promo~ao da actividade mineira 

ARTIGO 87 

(Investiga1rao geologica realizada pelo Estado) 

l. Compete a Direc<;ao Nacional de Geologia a promo<;ao e 
execus;ao de investiga<;ao geol6gica, nomeadamente: 

a) Cartografia geol6gica sistematica do territ6rio nacional; 
b)Arquivo, controlo e publica<;ao de toda a informa<;ao e 

documenta<;ao geol6gica; 
c) Cadastro das reservas dos recursos rninerais e o seu 

balanceamento; 
d) Outros tstudos e trabalhos para defini<;ao da 

potencialidade mineira do territ6rio nacional. 

2. As investiga<;oes geol6gicas referidas no mimero anterior 
poderao ser realizadas em qualquer area ou em rela<;ao a qualquer 
recurso mineral. 

3. 0 Ministro fixara as condic,:oes e terrnos da realiza<;ao dessas 
investigas;oes. 

ARTIGO 88 

(Presta1,iio de Servi1ros) 

Na realiza<;ao dos trabalhos referidos no artigo anterior, 
nomeadamente de geofisica, cartografia, geoqui,mica, geotecnia, 
amostragem, s ondagens e s ervi<;os laboratoriais, a D irecs;ao 
Nacional de G eologia pode pre star s ervi<;os tecnicos e outros 
apoios a terceiros, podendo exigir que tais servi<;os sejam pa gos. 

ARTIGO 89 

(Estudos cientificos por institui1roes educacionais ou de 
investiga1rao cientifica) 

1. Compete ao Ministro autorizar as instituis;oes educacionais 
ou de investigas;ao cientifica a levarem a cabo, sem titulo mineiro, 
estudos de natureza cientifica. 

2. Os estudos c icntificos mencionados no mimero anterior 
podem ser levados a cabo em qualquer area para a qual o Ministro 
conceda autoriza<;ao escrita. 

3. Compete ao Ministro estabelecer os termos e condi<;oes 
para a condus;ao dos estudos referidos no numero anterior. 

4. Em caso de ser necessario entrar ou ocupar qualquer area 
sujeita a titulo rnineiro para a realiza<;ao de um estudo cientifico 
nos termos do p resente artigo, a autoriza<;ao do estudo estara 
condicionada a obten<;ao pela i nstitui<;ao e ducacional o u de 
investigas;ao cientifica em causa, da autorizas;ao do ocupante legal 
ou titular do d ireito de u so e a proveitamento da t erra para a 
realizas;ao do estudo na referida area. 

CAPiTULOIV 

Supervisao e fiscaliza1,ao 

ARTIGO 90 

(Poderes) 

1. A actividade mineira esta sujeita a inspec<;iio e fiscaliza<;ao, 
nos terrnos da lei, visando garantir o uso e aproveitamento seguro 
e eficaz dos recursos minerais. 

2. As actividades de inspecs;ao e fiscalizac,:ao da actividade 
rnineira compreendem: 

a) I nspec<;ao de areas sujeitas a titulos mineiros ou 
autorizac,:oes, incluindo as instalac,:oes, bem como os 
trabalhos e operac,:oes levadas a cabo ao abrigo <lesses 
titulos e autorizas;oes; 
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b) Inspeccao e teste de maquinas e equipamentos; 
c) Recolha de amostras e exemp !ares de roe has e recursos 

minerais ou Sf;-US concentrados ou residuos, para fins 
de teste ou a nalise o u v erificac,:iio so bre eventual 
violayao da Lei de Minas ou do presente Regulamento; 

d) Obtenyao de c6pias de relat6rios, dados tecnicos e 
desenhos, incluindo livros e re gistos sob re as 
actividades econ6micas e financeiras, b em como 
produ<;iio e venda de dados; 

e) Investiga<;ao e verifica<;ao da observancia das 
obriga<;oes legais e c ontratuais a q ue os t itulares 
mineiros e detentores de senha mineira se 
comprometeram, assim como os problemas 
encontrados na sua implementa<;iio; 

f> Observancia dos regulamentos e norrnas tecnicas dt 
segurans;a, higiene e protecs;ao ambiental; 

g) Exigencia de dados e informas;oes, por escrito, que se 
mostrem necessarios ao exercicio dos poderes de 
inspecs:ao. 

3. Os titulares rnineiros obrigam-se a prestar, aos agentes de 
inspec<;ao, todo o apoio necessario para Jevarem a cabo as func,:oes 
descritas no presente capitulo. 

ARTIGO 91 

(lnformai;ao e documenta1rao) 

0 detentor do titulo mineiro e obrigado a: 

a) Manter e conservar em Mo<;ambique toda a inforrnayao, 
documenta<;ao, registos e dados tecnicos relativos_as 
actividades levada a cabo ao abrigo do titulo mineiro, 
incluindo todos os dados financeiros e econ6micos; 

b) Manter t oda a i nforma<;ao, documentac,:ao e outros 
dados especificados na alinea anterior, completes e 
actualizados; 

c) Submeter periodicamente ao Ministro os dados, 
relat6rios e outra informas;ao ou docmnenta<;ao exigida 
pela Lei de Minas ou pelo presente Regulamento; 

d) Responder a q uaisquer inqueritos d as autoridades 
competentes relativos as q uantidades e valores d a 
produs;ao mineral; 

e) P ermitir not empo e I ugar especificos a consulta, 
incluindo a e xtracs;ao de c6pias pelas autoridades 
competentes, de livros e registos r espeitantes as 
quantidades e valores da produs;ao mineira. 

CAPITULOV 

Infrac1roes e penas 

ARTIGO 9~ 

(Actividade mineira ilegal) 

1. E v edado o e xercicio da a ctividade mineira, salvo se 

efectuada: 

a) Ao abrigo de titulo mineiro ou autorizas;ao nos terrnos 
da Lei de Minas e do presente Regulamento; 

b) Ao abrigo do artigo 40 da Lei de Minas. 

2. A viola<;iio do disposto no mimero anterior sera punida com 
multa de cinco a cem milhoes de meticais e apreensao do produto 
extraido e o c onfisco do e quipamento u tilizado, c onsoante a 
gravidade da infracs;ao. 
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ARTIGO 93 

(Viol119oes relativ3s a informa9iio) 

1. Sera condenado a pena de multa de dez milhoes a cem 
milhoes de meticais, consoante a gravidade da infraci;:ao, se pena 
mais grave nao couber, todo aquele que: 

a) Conscientemente submeta informa9ao falsa em qualquer 
pedido, relat6rio ou documentai;:ao ao abrigo da Lei 
de Minas ou deste Regulamento; 

b) Intencionalmente f orne9a ou fa9a q ue se forne9a a 
qualquer funcionario dados, informa95es 01,1 

declara9oes falsas em rela9ao a qualquer materia sobre 
a qua! esse funcionario requeira detalhes, informa9ao 
ou declara9ao a ser fornecida ao abrigo da Lei de 
Minas ou do presente Regulamento; 

c) Intencionalmente recuse a responder o u d~ r esposta 
falsa a qualquer pergunta feita pelo funcionario a fim 
de obter quaisquer dados ou informa9ao ou declara9ao 
necessaria nos termos da Lei de Minas ou este 
Regulamento; 

d) Fal.sifique ou dolosamente use qualquer documento 
falso requerido pela Lei de Minas ou este Regulamento 
ou q ualquer instrumento u sado na c elebra9ao de 
qualquer neg6cio ou assunto ao al:?rig,o da Lei de Minas 
ou do presente Regulamento; 

e) Fraudulentamente altere qualquer documento ou 
instrumento ou falsifique o carimbo, rubrica, 
assinatura, ou outras marcas usadas pelo funcionario 
para a verificac;:ao <lesses documentos ou iµstrumentos 
ou qualquer outro prop6sito na conduc;:ao de qualquer 
neg6cio ou assunto nos tertnos da Lei de Minas ou 
do presente Regulamento; 

/) Conscientemente use ou tente usar os erros em qualquer 
livro, instrumento, documento ou qualquer anota9ao 
incorrecta em qualquer livro, documento ou 
instrumento c onservado para o s fins e specificados 
na Lei de Minas ou no presente Regulamento; 

g) Intencionalmente fizer, tentar fazer ou impelir que seja 
feita u ma anota9ao incorrecta em q ualquer livro, 
documento m.i instrumento conservado para fins da 
Lei de Minas ou do presente Regulamento; ou 

h) Nao c umpra ou recuse, sem justifica9ao p lausivel, 
produzir u ~ documento relacionado com qualquer 
assunto sobre a Lei de Minas ou este Regulamento 
como pode ser exigido por funcionario autorizado nos 
terrnos da Lei de Minas ciU do presente Regulamento. 

2. Quern nao submeta relat6rio nos termos exigidos pela Lei de 
Minas ou pelo presente Regulamento ou o submeta depois da 
data e stabelecida, sera condenado a p ena de m ulta de c inco 
milhoes a trinta e cinco milhoes de meticais, consoante a gravidade 
da infrac9ao, sem prejuizo da responsabilidade criminal. 

3. A obstrU1;ao ou impedimenta, sem justa causa, do 
'cumprimento das obrigac;:oes referidas no artigo 90, sera punida 
com multa de dez a cinquenta milhoes de meticais, consoante a 
gravidade da infrac9ao. 

ARTIGO 94 

(Infrac90es dlversas) 

1. E punivel com multa que varia de cinco milhoes a cinquenta 
milhoes de meticais, consoante a gravidade da infraci;ao, se pena 
mais grave nao couber, todo aquele que: 

a) Sem motivo justificado, impec;:a um detentor do titulo 
mineiro ou de s enha m ineita, de l evar a c abo as 
actividades permitidas pela Lei de Minas, pelo 
presente Regulamento, ou nos termos do respectivo 
tftulo mineiro ou autoriza9ao; 

I SERIE - NV MERO 28 

b) Enterre ou ajude a enterrar substancias minerais em 
qualquer sitio, com o prop6sito de enganar terceiros a 
respeito do potencial mineral existente nesse lugar. 

c) Falsifique ou ajude a falsificar amostras ou resultados 
de analise de amostras com o fim de enganar o Estado 
ou quaisquer t erceiros no c oncernente a qualidade 
das substancias ou produtos minerais. 

2. Aquele que assalte, impe9a, obstrua ou interfira com qualquer 
funcionario na execu9ao das suas func;:oes nos termos da Lei de 
Minas ou do presente Regulamento ou se recuse a cumprir uma 
ordem legal dada por funcionario na execuc;:ao das suas fun9oes 
ao abrigo da Lei de Minas ou deste Regulamento, sera condenado 
ao pagamento de uma multa de dez milhoes a cem milhoes de 
meticais, se pena mais grave nao couber. 

3. Aquele a quern se exija que cumpra com os requisitos de 
notificac;:ao dos artigos 40, 56 ou 70 do presente Regulamento e 
nao cumprir ta! obriga9ao estara sujeito ao pagamento de uma 
multa de cinco milhcles a cinquenta milhcies de meticais. 

4. Aquele que nao cumprir o disposto non• 1 do artigo 106 do 
presente Regulamento, sera condenado a pena de multa de cinco 
milhoes a cinquenta milh!'les de meticais, sem prejuizo da apliqa9ao 
de outras medidas relativas a disposi9ao de m6veis ·e im6veis. 

5. Aquele que divulgue informa9ao em viola9ao do artigo 109 
do presente Regulamento sera condenado ao pagamento de uma 
multa de.cinco milhoes a cinquenta milhoes de meticais. 

6. Em caso de reincidencia na violac;:ao das disposic;:oes da Lei 
de Minas ou do presente Regulamento, a multa sen\ elevada para 
o dobro. 

7. Qualquer viola9ao das disposic;:oes da Lei de Minas ou deste 
Regulamento que regem a conduta da actividade mineira para a 
qual nenhuma pena especifica esteja definida, sera punivel com 
uma multa minima de cinco milhoes de meticais. 

8. 0 s limites minimos e maximos de multas p revistos no 
presente Regulamento podem ser alterados por Diploma Ministerial 
conj unto do Ministro do Plano e F inan9as e do Ministro q ue 
superintende a area dos recursos minerais. 

9. A aplica9ao, dentro dos limites definidos, das multas sera de 
acordo com a g ravidade da i nfracc;:ao, as c ircunstancias q ue 
rodearam a pratica da infracc;:ao e a escala da explora9ao mineira. 

ARTIGO 95 

(Reincidencia) 

Todo a quele que r eincidir no c ometimento das i nfracc;:oes 
previstas neste capitulo sera condenado no dobro da pena de 
multa prevista, no seu minimo e maxima e cumulativamente a 
suspensao da actividade por um periodo de seis meses a um ano. 

ARTIGO 96 

(Destino das multas) 

0 valor das multas a que se refere o presente Diploma serao 
entregues na Recebedoria de Fazenda da area fiscal respectiva, 
ate ao dia 1 O do mes seguinte ao da sua arrecadai;ao, destinando
-se: 

a) 40% para o Estado; 
b) 60% para a promo9ao da actividade mineira, nos termos 

a definirpor Diploma Ministerial conj unto dos Ministros 
que superintendem as areas de finan9as e dos recursos 
minerais. 
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ARTIGO 97 

(Destino dos produtos apreendidos) 

1. Os produtos mineiros apreendidos emresuJtado do exercicio 
de actividade mineira ilegal revertem a favor do Estado, devendo, 
ap6s sua avalia<,:ao, serem canalizados para o Fundo de Fomento 
Mineiro. 

2. Em caso de apreensao de produtos minerais de construs:ao, 
os mesmos serao avaliados e vendidos pela Direcs:ao Provincial 
comjuris~i_s:ao sob~e a area de ocorrencia da infrac<,:ao. 

3. A distribuis:ao da receita resultante da venda dos produtos 
apreendidos nos t ermos dos n umeros a nteriores, obedece ao 
estabelecido no artigo anterior. 

ARTIGO 98 

(Infraci;oes cometidas por pessoa colectiva) 

Quando a pessoa acusada de qualquer infracs:ao a Lei de Minas 
ou ao presente Regulamento for uma pessoa colectiva, aquele 
que, na altura do cometimento dessa infrac<,:ao, for director-geral, 
gerente ou equiparado, sera condenado solidariamente nos termos 
dos artigos anteriores, excepto q uando prove q ue a infracs:ao 
tenha sido c ometida sem o seu c onhecimento ou q ue t enha 
tornado as precau9oes necessarias para evitar o seu cometimento. 

ARTIGO 99 

(Regras de jurisdii;ao e de procedimentos) 

1.0 i nicio de procedimentos judiciais e a r ealizas:ao de 
julgamentos respeitantes as viola<,:5es do presente Regulamento 
serao regidos pelo C6digo de Processo Penal e outra legislas:ao 
aplicavel, sem prejuizo, contudo, dos seguintes requisitos: 

a) Os representantes da Inspec<,:ao-Geral ou do Ministerio 
que estejam autorizados e devidamente credenciados 
levar a cabo inspec95es e auditorias, tern a competencia 
de elaborar autos pelas infracs:oes aqui previstas; 

b) Os autos elaborados por infracs:oes referidas no numero 
anterior seguirao os p rocedimentos previstos pela 
Inspecs:ao-Geral; 

c) Sempre que a materia da infrac<,:ao constitua tambem 
crime nos t ermos da 1 egisla91io penal, o auto se ra 
igualmente submetido p ela Inspec<,:ao a Policia de 
Investigas:ao Criminal para procedimento de acordo 
com a legislas:ao penal. 

2. As autoridades administrativas ea policia criarao as facilidades 
necessarias aos agentes do Ministerio no cumprimento das suas 
obriga95es de inspec9ao, auditoria e encaminhamento judicial 
dos casos de infrac<,:ao a legislas:ao mineira. 

ARTIGO 100 

(Responsabilidade civil) 

A aplica<,:ao das penas previstas neste Regulamento sera feita 
sem p rejuizo da r esponsabilidade civil por perdas e danos 
resultantes de qualquer infrac91io aqui definida. 

CAPITULO VI 

Disposii;oes diversas 

ARTIGO 101 

( Obras de grande engenharia) 

O Ministerio que superintende a area dos recursos minerais e 
consultado previamente sobre a construs:ao de barragens, 
caminhos de ferro, estradas ptiblicas e outros trabalhos de grande 
engenharia, a fim de averiguar e decidir se existe, na. area dessas 
constru<,:oes, qualquer dep6sito de minerais de interesse 
economico nacional e cuja exploras:ao possa ser afectada pelas 
referidas constru<;oes. 
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ARTIGO 102 

(Recursos minerais para construi;ao) 

1. Compete ao Ministro autorizar a extracs:ao dos recursos 
minerais para constru<,:ao para fins publicos, referido na alinea b) 
do n.0 2 do artigo 40 da Lei de Minas. 

2. As entidades envolvidas na constru<,:ao de infra-estruturas 
de interesse publico que requeiram autoriza<;ao de uso de recursos 
minerais para construs:ao, dever1io, no prazo de noventa dias antes 
do inicio da constru<,:ao, submeter o pedido de autoriza<;ao para 
extrac<;ao, contendo o periodo, o plano de lavra e medidas de 
restaurai;:ao do t erreno a ser a fectado p ela e xtrac<;ao apos a 
actividade extractiva. 

3. Compete igualmente ao Ministro, limitar, suspender ou sujeitar 
a titulo mineiro, a extracyao dos recursos referidos no numero 
anterior, quando vendidos ou transferidos para fins comerciais. 

ARTIGO 103 

(Transmissao entre vivos) 

1. 0 titular de licen<;a de prospec<;ao e pesquisa, concessao 
mineira ou certificado mineiro pode requerer a transmissao do 
respectivo titulo mineiro, nos seguintes termos: 

a) 0 certificado mineiro so e transmissive! a pessoa 
singular ou colectiva com domicilio em Mo9ambique; 

b) 0 pedido de transmissao, da licern;;a de reconhecimento, 
prospecs:ao e pesquisa e concessao mineira dirigido 
ao Ministro, deve ser submetido a Dire1:9ao Nacional 
de Minas em formulario pr6prio e deve especificar os 
termos e condi<,:5es da transmissao e deve ser 
acompanhado da proposta do instrumento de 
transmissao; 

c) 0 Ministro autoriza a transmissao de licen<;a de 
prospec<;ao e pesquisa e concessao mineira no prazo 
de noventa dias contados da data da submissao do 
respectivo pedido; 

d) 0 Director Nacional de Minas autoriza a transmissao de 
certificado mineiro no prazo de trinta dias contados 
da data da submissao do respectivo pedido. 

2 Os pedidos de transmissao d evem reunir o s seguintes 
requisitos: 

a) 0 transmissario declare expressamente e por escrito 
aceitar os termos e condi<,:5es estabelecidos no titulo 
mineiro; 

b) Demonstrar possuir capacidade juridica; 
c) O transmissario prove possuir os recursos tecnicos e 

financeiros para realizar as opera~oes mineiras 
previstas no titulo mineiro; e 

d) Seja paga a taxa de transmissao·de titulo mineiro em 
conformidade com o Anexo 6 do presente 
Regulamento. 

3. Em caso de indeferimento do pedido de transmissao, a 
Direc<;1io Nacional de Minas informara o requerente por escrito 
no prazo maximo de quinze dias ap6s a decisao. 

4. A t ransmiss1io do titulo esta su jeita a a verbamento e so 
produz efeitos ap6s o pagamento da respectiva taxa. 

5. Qualquer acto de transmissao que viole as disposi<,:oes deste 
artigo sera declarado nulo e de nenhum efeito. 
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ARTIOO 104 

(Transmissio por morte ou incapacidade) 

1. Os titulos mineiros po4em ser tran:smitidos por morte ou 
incapacidade mental do titular de'licenc;a de prospecc;ao e pesquisa 
ou concessao mineira, nos ·ter:mos dos seguintes numeros. 

2. o pedido de transmissao e submetido a Direc~ao Nacional 
de Minas e deve reunir os seguintes requisitos: 

a) Declarac;ao de Aceitac;ao dos termos e condic;oes 
estabelecidos no titulo; 

b) C6pia do documento de habilitac;ao coma herdeiro ou, 
em caso de incapacidade mental, uma c6pia da prova 
legal da incapaddade menta\, cmupmvada pm junta 
medica; 

c) Prova da capacidade tecnica e financeira para realizar as 
operac;oes mineiras previstas no titulo; 

d) Prova de pagamento da taxa de tra11smissao do titulo 
mineiro em conformidade com o A11exo 6 do prese_nte 
Regulamento. 

3. O Ministro autoriza a transmissao da licem;:a de prospec91\o 
e pesquisa ou concessao mineira dentro de noventa dias ap6s a 
apresentac;ao do pedido pelo. herdeiro ou representante legal do 
titular. 

4. 0 Director Nacional de Minas autoriza a transmissao do 
certificado mineiro dentro de sessenta dias apos a apresentac;ao 
do pedido pelo herdeiro ou representante legal do titular. 

5. Havendo mais de um herdeiro ou receptor ea area nao for 
divisive!, os mesmos devem constituir uma socie~ade ou outro 
tipo de associac;ao no prazo de noventa dias a contar da data da 
abertura da sucessao e submeter um pedido a Direcc;ao Nacional 
de Minas para a transmissao dot itulo mineiro a favor d essa 
sociedade, fundac;ao ciu associac;ao, findos o s quais o t itulo 
extingue-se. 

6. A decisao sabre o pedido e comunicada ao requerente por 
escrito no prazo de trinta dias. 

7. Ap6s a aceitac;ao pelo requerente dos termos e condi9oes 
da aprovac;ao da transmissao do titulo mineiro, o facto e averbado 
no respectivo titulo mineiro. 

8. A transmissao do titulo mineiro s6 produz efeitos apos o 
pagamento da respectiva taxa de transmissao c do pagamento da 
publica9Ao do despacho de transmissao. 

9. Qualquer acto de transmissao que viole as disposic;oes do 
presente artigo sera declarado nulo e de nenhum efeito. 

ARTIGO 105 

(G.arantias) 

Os titulos mineiros, as infra-estruturas, instalac;oes e outros 
hens podem ser dados como garantia de1,de que, sendo parte da'o 
operac;oes mineiras, tal seja feito para garantir o financiamento da 
actividade mineira e a constit4i9ao dessas garantias tenha sido 
autorizada pelo Ministro. 

ARTIGO 106 

(Destino dos hens) 

1. Se toda ou parte de uma area de c oncessao mineira o u 
certificado mineiro deixar, como resultado das disposi9oes do 
presente Regulamento, de fazer parte do respectivo titulo minyiro, 
salvo se o Ministro estipular de outro modo os bens m6veis e 
imoveis estao sujeitos ao seguinte regime: 

a) Os bens m6veis relacionados com as operac;oes mineiras 
localizados na area e que ja nao se sajeitem ao titulo, 
devem ser removidos pelo respectivo tjtular; 
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b) Os bens im6veis do titular relacionados comas operac;oes 
mineiras localizados na area e que ja nao se sujeitem 
ao titulo, devem ser destruidos e removidos, ,entregues 
em boas condic;oes ou de outro modo recuperados 
pelo.s respectivos titulares, revertendo neste caso a 
favor do Estado. 

2. Em caso de o titular min~iro nao remover os bens m6veis 
conforme o estabelecido na alinea a) do n.0 1 do presente artigo 
ou nao recuperar os bens" m6veis conforme o estabelecido na 
alinea b) do mesmo numero, o Ministro notifica o titular nesse 
sentido, fixando para o efeito um prazo n1io inferior a trinta dias e 
nem superior a sessenta dias. 

3. Findo o prazo fixado nos termos do numero anterior, o Ministro 
ordena a remo9ao dos bens, gozando o E stado do r espectivo 
direito de regresso pelas despesas incorridas. 

ARTIGO 107 

(Responsabilidade por perdas e danos) 

1. O detentor do titulo mineiro e responsavel por qualquer 
dano causado a culturas, construc;oes e quaisquer benfeitorias, 
bem como pelo reassentamento de qualquer ocupantc da terra 
que resulte do exercicio dos seus di.reitos ao abrigo do respecti.vo 
titulo ou autorizac;ao, e indemnizara o proprietario dos referidos 
bens ou as pessoas r eassentadas. 

2. A indemnizac;ao e determinada tendo em conta os danos 
emergentes e lucros cessantes, por meio de negocia9ao, nos terrnos 
da lei, devtmdo o pagamento da referida indemniza9ao ser anterior 
a retirada dos bens ou reassentamento. 

3. 0 detentor do titulo nrineiro e o respectivo operador sao 
solidariamente responsaveis por qualquer indemniza9ao por perdas 
ou danos resultantes da actividade mineira. 

4. Se as partes envolvidas estiverem em desacordo no respeitante 
ans termos de compensai;ao, am'oas as partes p9dem recorrer a 
media9iio do Ministerio dos Recursos Minerais e Energia ou outros 
meios de resoluc;ao de conflitos estabelecidos na lei. 

5. Se nenhuma resoluc;ao for possivel nos termos do numero 
anterior, qualqucr das parte~ pode recorrer ao tribunal competente. 

6. Qualquer pessoa que requeira um titulo mineiro esta sujeita 
a jurisdic;ao dos tribunais moc;ambicanos no respeitante a todos 
os actos e obriga95es que resultem do <lever de indemnizar nos 
termos deste artigo. 

A,RTIOO 108 

(Propriedade sobre os dados) 

Qualquer relat6rio, dado ou outra informa91io produzida na 
vigencia do respectivo titulo mineiro constitui propriedade do 
Estado. 

ARTIOO 109 

( Confidencialidade) 

1, A informac;ao conticta em relat6rios submetidos pelo detentor 
do t itulo m ineiro nos t ermos da Lei de Minas, do p resente 
Regulamento ou de outras normas aplicaveis a actividade mineira 
e considerada confidencial, nao podendo ser divulgada durante 
umperiodo de seis meses, contados da data da extinc;ao do titulo 
mineiro, salvo por consentimento previo do respectivo titular. 
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2. A informa9ao tecnica submetida com o pedido de concessao 
mineira ou certificado mineiro ou qualquer extensao e mantida 
sempre confidencial, salvo consentimento do respectivo titular. 

3. A p roibii;:ao de d ivulgai;:ao nos termos do d isposto nos 
numeros anteriores nao e aplicavel: 

a) Ao Ministro ou outra entidade estatal no cumprimento 
de obrigac;oes impostas por lei; 

b) Se estiver em conexao com qualquer procedimento 
judicial ou de arbitragem; 

c) Se estiver em conexao com a determinai;:ao das 
obrigai;:oes e responsabilidades do titular a respeito 
dos pagamentos devidos ao Estado. 

4. Nao e considerada d 1vulga9ao de dados confidenciais 
sempre que se possa provar que os dados divulgados ja eram do 
dominio publico antes da sua divulga9iio. 

ARTIGO 110 

(Mudam;a de domicilio) 

1. Em caso de mudan9a de domicilio ou de representante legal, 
o r equerente de t itulo mineiro, d etentor do t itulo mineiro o u 
mandatario informa num prazo de cinco dias a Direcc;ao Nacional 
de Minas o novo enderec;o ou do novo representante legal em 
Mo9ambique. 

2. Qualquer informai;:ao que s ej a necessaria fornecer ao 
detentor do titulo mineiro e efectiva se for enviada para o enderec;o 
fornecido nos termos do numero anterior ou conforme estiver 
indicado no respectivo pedido de titulo mineiro. 

ARTIGO 111 

(For~a maior) 

1. 0 atraso ou incumprimento parcial ou total das obrigac;oes, 
a que o detentor do titulo mineiro ou dos direitos mineiros esteja 
vinculado nos termos da lei e do presente Regulamento, isenta-o 
de responsabilidade quando ta! atraso ou incumprimento seja 
devido a causa de for9a maior. 

2. Considera-se for9a maior toda a causa exterior e imprevisivel 
que se situe fora do controlo razoavel do titular mineiro ou detentor 
de direitos mineiros e i nclui actos d a natureza, t ais como, 
calamidades, cheias, tempestades, inunda9oes, tremores de terra, 
fogo, a cto de g uerra declarada o u niio d eclarada, bloqueio, 
tumultos, agitac;oes civis, greves, perturbac;oes no trabalho ou 
qualquer acto ou falta de aci;:ao de uma e ntidade, agente ou 
representante Estatal. 

3. Nos casos em que o detentor do titulo mineiro ou ~e direitos 

mineiros pretenda invocar causa de for9a maior, notifica, por escrito 
e no prazo de quarenta e oito horns, a entidade que emitiu o titulo 
mineiro ou a utorizac;iio, da natureza, circunstancias e data de 
ocorrencia do facto, sua durai;:ao previsivel, consequencias e outros 
aspectos que se mostrem necessarios. 

4. O Ministro recusa o prazo de prorrogac;ao previsto no numero 
anterior, nos casos em que, nao obstante o facto de forc;a maior, o 
detentor do titulo mineiro ou dos direitos mineiros poder num 
prazo mais curto adoptar providencias ao seu alcance visando o 
cumprimento das suas obrigac;oes. 

5. Verificando-se a cessac;iio da causa de forc;a maior, o detentor 
do titulo mineiro ou dos direitos mineiros fica obrigado a retomar 
no periodo de trinta dias, as operai;:oes suspensas. 
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ARTIGO 112 

(Condi~oes de revoga~ao de titulos mineiros) 

l . Os titulos mineiros s6 serao revogados com base em qualquer 
dos fundamentos referidos na Lei de Minas e no presente 
Regulamento quando: 

a) Mediante pre-aviso de sessenta dias, o titular mineiro 
seja notificado da intenc;iio de revogai;:ao do respectivo 
titulo m ineiro e dos motivos que fundamentem t al 
revogai;:ao; 

b) Sej a definido um prazo, minimo de trinta dias e maximo 
de noventa dias, dentro do qua! o titular mineiro possa 
submeter por escrito qualquer questao que deseje ser 
apreciada; 

c) A questao r eferida no n umero anterior t enha sido 
apreciada. 

2. Haveni I ugar a r evoga9ao imediata com base n a falta de, 
pagamento dos impostos sobre a produ9ao ou sobre a superficie 
se, ap6s cento e vinte dias da data em que o imposto e devido, o 
titular mineiro niio efectuar o referido pagamento acrescido dos 
juros de mora Iegalmente estabelecidos. 

CAPITULO VII 

Disposi~oes finais e transitorias 

ARTIGO 113 

(Titulos mineiros existentes) 

l. Os titulares mineiros e detentores de direitos mineiros a data 
da entrada em vigor do presente Regulamento passam a reger-se 
pelas disposii;:5es deste, no que respeita a configurac,;ao da area 
do respectivo titulo em unidades cadastrais. 

2. Os pagamentos de quaisquer taxas ou impostos obedecem 
as tabelas fixadas nos termos da Lein°. 14/2002, de 26 de Junho, 
Lei de Minas. 

3. E concedido aos titulares mineiros e detentores de dire1tos 
mineiros o prazo de um ano para a regularizac;ao da configura9ao 
da area sujeita a titulo mineiro nos termos don°. I do presente 
artigo. 

ARTIGO 114 

(Regulariza~ao de direitos mineiros) 

1. Para efeitos don. 0 2 do artigo 4 7 da Lei de Mmas, os t1tulares 
de qualquer direito mineiro, devem requerer a atribuii;:ao do titulo 
mineiro apropriado dentro de um ano a contar da data da entrada 
em vigor do presente Regulamento. 

2. As pessoas s ingulares, ti tu Jares de concessao de agua 
mineral, devem constituir sociedade, no prazo de noventa dias 
ap6s a entrada em vigor do presente Regulamento. 

3. Os requerentes com processos pendentes de titulos mineiros 
bem como de transmissiio ou prorrogac;ao de titulos mineiros a 
data d a entrada em vigor do presente R egulamento, devem 
reformular os seus pedidos de acordo com as disposi9oes deste, 
no prazo de 90 dias contados a partir da data da entrada em vigor 
do presente Regularpento, findo o qual o direito extingue-se nao 
dando lugar a qualquer indemnizai;:ao. 

ARTIGO 115 

(Contratos existentes) 

Asp cssoas singulares, colectivas q ue estejam autorizadas 
por contratos cel~brados com o Estado antes da entrada em vigor 
do p resente Regulamento a l evarem a c abo a prospeci;:ao e 
pesquisa ou outras operai;:oes mineiras, regem-se pelo disposto 
no artigo 48 da Lei de Minas. 
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REPUBLICA DE MO<;AMBIQUE 

MINISTERIO DOS REClJRSOS MINERAIS E ENERGIA 

Licen~a de Reconhecimento 

Titular 

Mandatarlo 

No --------

Recursos minerals abrangldos 

!~ 

) Data de emlssao Valido ate 

0 Ministro dos Recursos Minerais e Energia 

) 

'/ 
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' J\ 
Anexo 2: Modelo de Licen~a de Prospec~ao e Pesquisa 

... ·· . . . -~~ 

C\1{ 

REPUBLICA DE MOCAMBIQUE 

~~ 
I~ 

MINISTERIO nos RECURsos MINERAis E ENERGIA {i I 
\, I , 

Titular 

Mandatario 

Licen~a de Prospec~ao e 
Pesauisa 

\I I 

~ I 
. I 

!\ 
, i \) 

:) 
I, 

/, 
Ii', I 

;Ji' 
'1\ 

\1 
'1 I -------,~! 

Recursos minerqis abrangidos : \ ) 
; I 

: '// 

Data de emissao Valido ate 

0 Ministro dos Recursos Minerais e Energia 
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.---) Xn~~o- 3.: _ ~-~~~~o de Conc~~~~~-~~~~i~a___ _ ----·- ____ _ -,~=---=----- =---------·•----=--- --~------ =--

REPUBLICA DE MOCAMBIQUE 
MJNISTERIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA 

Titular 

Mandatarlo 

Concessao Mineira 
No ---------

Recursos minerals abrangldos 

Data de emlssao Valido ate 

0 Ministru dos Recursos Minerais e Energia 

45 
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Anexo 4: Modelo de Certificado Mineiro 

REPUBLICA DE MOCAMBIQUE 
MINISTERIO·DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA 

Titular 

Mandatario 

Certificado Mineiro 
No 
---------

Recursos minerais abrangidos 

Data de emissao Valido ate 

0 Director N acional de Minas 
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Localizar;ao Geografica Rigorosa da area 

Vertices Coordenadas Geograficas Unidades 

Latitude S Longitude E Cadastrais 

Superficie Planimetrica--------------------------------

Localidade ou regiao Distrito Provincia 

Folha n° --------------------··•········--- da Carta topografica de Mor;ambique na escala de --------------------

PRORROGA<;OES 

Data de prorrogac;;ao Validade Entidade Competente 

AVERBAMENTOS 

Data Facto Entidade Competente 

MAP A TOPOGRAf'ICO COM LOCALIZA<;AO DA AREA 
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Anexo ·s: Modelo de Senha Mineira 

Prorroga9oes 
Data de prorroga9ao Validade Entidade competente 

Averbamentos 
Data Facto Entidade competente 

Termos e Condi~oes 
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REPUBLICA DE MO<;AMBIQUE 
MINISTERIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA 

SENHA MINEIRA 
No. 

I SERIE- NUMb'RO 28 

Detentor--------------------------------------------------···--··----- 0

--•---------·-·-----·-··-·-···---·-···-·-------·---···--

AREA DESIGNADA 
DE 
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ANEXO 6- TAXAS DE TRAMIT A<;Ao DE Tin. LOS MINEIROS 

1 TRAMITACAO VALOR(MT) 
Licen.;a de reconhecimento 

Taxa de registo do pedido 2.000.000 
Taxa de emissao de titulo 850.000 

Licen1;a de prospec~ao e pesquisa 
Taxa de registo do pedido 2.000.000 
Taxa de emissao de titulo 850.000 
Taxa de apresentai;ao tardia de pedido de prorrogai;ao 600.000 
Taxa de prorrogai;ao 500.000 

Concessao mineira 
Taxa de registo de pedido 2.000.000 
Taxa de emissao de titulo 1.200.000 
Taxa de apresentai;ao tardia de pedido de prorrogai;ao 600.000 
Taxa de prorrogai;ao 850.000 

Taxas de pedidos de transmissio de titulo 
Liceni;a de prospeci;ao e pesquisa 5.000.000 
Concessao mineira 5.000.000 
Certificado mineiro 2.500.000 

Taxas de registo de transmissio de titul()s 
Liceni;a de prospeci;ao e pesquisa 850.000 
Concessao mineira 850.000 
Certificado mineiro 250.000 

Taxas de registo de pedido de alargamento de area 
Liceni;a de Prospeci;ao e Pesquisa 
Concessao mineira l.000.000 
Certificado mineiro 2.000.000 

750.000 
Taxas de averbamento de alargamento de area 

Licern;a de Prospeci;ao e Pesquisa 750.000 
Concessao mineira 2.000.000 
Certificado mineiro 500.000 

C6pia autenticada de qualquer liceni;a/certificado 200.000 
C6pia/extracto autenticado de qualquer registo arquivado 200.000 
(p/pagina) 

5 
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Anexo 7 - Forma e conteudo do relatorio de reconhecimento 

1. O texto do relat6rio referido no artigo 26 do Regulamento µa 
Lei de Minas devera ser obrigat6ria e simultaneamente redigido 
em portugues e ingles e apresentado devidamente impresso e 
encadernado em formato A4, sendo as duas versoes igualmente 
validas. Sempre que possivel, sera tambem, apresentado na forma 
digitalizada. T odos os exemplares a apresentar d everao ser 
confirmados como autenticos pelo titular da licenr,:a. 

2. A forma e o conteudo do relat6rio deverao obedecer as normas 
gerais de um relat6rio de pesquisa mineral de um nlvel 
internacionalmente aceitavel. 

3. O relat6rio podera ser apresentado em 2 volumes devidamente 
encadernados, sendo o 1.0 volume correspondente ao texto e o 2.0 

volume c ontendo os a nexos. Os mapas e outras ilustrar,:oes 
submetidas com o relat6rio deverao ser bem legiveis e dobrados 
em formatoA4: 

4. Na capa dos volumes devera figurar: 

- O nome do titular 
• 0 numero da licen9a de reconhecimento 
- O nome do projecto, com indicar,:ao da localidade ou regiao, 

distrito e provincia 
- O nome do autor ou autores 

s. 0 relat6rio em questao devera conter os seguintes "itens". 

1°, Volume 

I Sumario Executivo 
0 Indice 
01. Introdu9ao 
1.1. Prop6sito e objecto do trabalho 
1.2. Metodos utilizados no reconhecimento 
02. Modo de execu9ao do trabalho e despesas reali:zadas 
03. Sintese do conhecimento existente 
04. Caracterizar,:ao geografica (localiza9ao, vias de acesso e 

infraestruturas). 
OS. Aspectos fisiograficos e dados gerais sabre clima, flora 

e fauna 
06. Ambiente geol6gico 
07. Mineraliza9ao 
08. Conclusoes e Recomenda9oes 
09. Bibliografia 

2°. Volume 
Anexos 

Anexo 1 - Quadro - Resumo, com localiza91io rigorosa da area 
por meio de -coordenadas geograficas, unidades 
cadastrais, superficie planimetrica, re ferencia, 
toponimica e cartografica e caracteriza91io mineira. 

Anexo 2 - Mapa topografico, em representar,:ao grafica rigorosa 
da area submetida ao reconhecimento, na escala 
de 1:50.000. 

Anexo 3 - Mapa topografico, em .representa9ao grafica da 
area submet-ida a o reconhecimento, n a escala 
de 1 :250.000. 

Anexo 4 - Mapa da Provfncia, com divisao administrativa 
do territ6rio, com assinalamento da area submetida ao 
reconhecimento, na escala referenciada na 
caracteriza9ao geografica. 

Anexo 5 - Mapa topografico, com representa9ao aproximada 
da area efectivamente reconhecida, com assinalamento 
dos itinerarios realizados, localizar,:ao das esta9oes de 
observa9ao, pontos de recolha de amostras, etc. 
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Anexo 6- Mapa topografico, com representa9ao de escava9oes 
e ou perfura9oes realizadas, bem como de outros dados 
relevantes. 

Anexo 7 - Levantamento geol6gico das escava9oes. 
Anexo 8 ~ Diagramas geol6gicas das perfurar,:oes realizadas, 

contendo localizar,:ao da boca do furo (por meio de 
coordenadas geograficas), direc9ao e inclina9ao do 
furo, cotas da boca e do fundo, escala de cotas e 
profundidade, colunas de recuperar,:ao de testemunho, 
litologia e pontos de localiza91io da amostragem. 

Anexo 9 - Mapa topografico, em esbo90 geol6gico. 
Anexo 10 - Cartas geol6gicas. 
Anexo 11 - Tabelas com resultados laboratoriais, com indica9oes 

da. locali:za9ao de amostras par meio de coordenadas 
geograficas. 

Anexo 1 2 - Mapa com representa9ao da malha de estudos 
geoquimicos. 

Anexo 13 -Tabelas com resultado das analises laboratoriais 
referentes aos estudos -geoquimicos 

Anexo 14 - Esquemas com linhas de voo de aerogeofisica, 
onde tenhjt sido efectuado levantamento aerogeoflsico. 

Anexo 15- Esquemas com perfis ou malha de estudos geofisicos 
terrestres, caso tenha sido efectuados levantamentos 
geofisicos terrestres. 

6. Os mapas topograficos deverao ter bem definida a quadricula 
das ooordenadas geograficas. 

Anexo 8- Forma e conteudo do relatorio de prospec~o 
epesquisa 

1, Nos termos da alinea c) don° 1 do artigo 36 e do artigo 39 do 
presente Regulamento, o titular de licen9a de prospec9ao e pesquisa 
submetera o relat6rio das actividades realizadas no ano anterior 
em quadruplicado a Direc9ao Nacional de Minas. 

2. 0 Relat6rio devera: 

a) Ser dactilografado em papel de boa qualidade e com as 
pagin~s numeradas; 

b) Consistir em folhas de formato A4,,,excepto para os 
graficos, mapas, diarios de perfura9ao e outras 
ilustrayoes; 

c) Apresentar todas as mediyoes e esca!as do mapa em 
unidades metricas; 

d) Ser encademado de forma duravel e que permita um 
facil manuseamento; e 

e) Ser certificado por geologo ou engenheiro de minas com 
experiencia em prospecr,:ao e pesquisa, devendo cons tar 
no fim do relat6rio o seguinte: "certifico que o trabalho 
foi realizado soba minha supervisao e que o presente 
relatorio e fidedigno". 

3. Os Relat6rios de Trabalho relativos a licen9as de prospec9ilo 
e pesquisa em area5 5eparadas ou grupos de licen9as de prospec1yao 
e pesquisa em areas contiguas ou a blocos nao contiguos incluidos 
numa licenr,:a de prospecr,:ao e pesquisa serao encademados em 
pastas separadas. 

4. 0 relat6rio de trabalho devera conter a seguinte informa9ao 
na seguinte ordem: 

a) Na capa do documento, tftulo do relat6rio, apresentando 
o nome da pessoa fisica, parceria ou organiza91io para 
quern a trabalho foi efectuado, blocos ( e quaisquer 
sub-blocos que compreendam menos do bloco na sua 
tota!idade) d entro do q ual a area de prospecr,:ao e 
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pesquisa se encontra, distrito, os nomes e gualifica~oes 
dos autores primarios do relat6rio e o ano abrangido 
pelo relat6rio; 

b) Na primeira pagina do relat6rio, a informa91io solicitada 
na alinea anterior, bem como a assinatura do( s) autor( es) 
e data; 

c) Um indice que devera incluir: 

i. Uma lista de cada principio de subdivisao do texto 
com a pagina correspondente; e 

ii. Uma lista de cada apendice, piano, rnapa, diagrama, 
figura ou outro tipo de ilustra9ao pot titulo e mimero 
indicando o numero correspondente ou a sua 
1ocalizaqao no relatbrio. 

d) Sumario executivo; 
e) Uma introduc;:ao que devera incluir: 

i. Um indice apropriado e claro mostrando as delimita9oes 
da area de prospecc;:ao e pesquisa em rela91io a aspectos 
topograficos reconheciveis; 

ii. Um mapa do indice do trabalho na escala de I :50,000, 
ou um rnapa rnais detalhado, mostrando a localiza9ao 
do trabalho realizado, incluindo a area do quadro ou 
a area do mapa, em relas:ao a aspectos topograficos 
reconheciveis; e 

iii. U ma breve descri91io do ambiente fisiografico e 
geol6gico da area de prospec91io e pesquisa; 

iv. Uma breve descrii;:ao do trabalho realizado 
anteriormente; e 

v. 0 prop6sito e o ambito do trabalho. 

f) Um resumo dos resultados do trabalho em curso que 
devera incluir detalhadamente: 

i. Dados tecnicos; 
ii. Interpretac;:oes; 
iii. Conclusoes; e 
iv. Recomendac;:oes. 

5. Os da~os tecnicq,s detalhados exigidos para as areas em 
que o trabalho e realizado conforme o mimero (4) fJ (i} siio os 
,eguintes: 

a) Para o estabelecimento da quadricula, um mapa ou mapas 
numa escala de 1:5.000 ou mais detalhado, mostrando 
a localizas:ao de cada linha estabelecida; 

b) Para a interpretac;:ao fotogeo16gica ou remota de imagem: 

( i) uma revisao de procedimentos, ano e escala dos dados 
das fotografias aereas/percep91io remota, nome da 
empresa que realizou o voo ou dados de fontes de 
fotografias aereas/percep91io remota; os resultados 
e a interpretac;:ao dos resultados; e 

( Ji) m apas, fotografias o u diagramas i lustrando os 
resultados e interpreta,;oes; 

c) Para o levantamento geol6gico: 

(i) revisao detalhada de todos os aspectos geol6gicos 
e de mineralizac;:ao observados (superficie e subsolo) 
e resultados da amostragem e ensaios, relacionando 
estes a spectos com o trabalho anterior, onde for 
aplicavel;' 

(ii) um mapa ou mapas numa escala de 1 :5.000 ou mais 
· detalhados, mostrando a configura9ao de cada 

afloramento ou barreiras, dos tipos de rochas, dados 
litol6gicos estruturais, mineraliza,;ao, localiza,;ao da 
amostra e resultados dos ensaios; e 

(iii) outros dados tabulados, mapas, graficos, perfis, ou 
secs:oes que possam ser uteis na apresenta91io dos 
resultados do trabalho. 
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d) Para prospecs;ao geral do terreno: 

(i) uma descri9ao dactilografada ou manuscrita das 
observayoes; e 

(ii) um tnapa ou mapas na escala de 1:5.000 ou mais 
detalhados, mostrando: 

1. a localiza9ao da linha do trajecto 
2. a localizac;:ao e resultado de cada leitura de instrumento feita 
3. a localizac;ao e analise ou resultado de ensaio de cada amostra 

tomada; e 

(iii) outros dados tabulados, mapas, graficos, perfis, ou 
secc;oes que possam ser uteis na apresentac;ao dos 
resultados do trabalho. 

e) Para o levantamento geofisico: 

(i) uma descri9ao do metodo e procedimentos seguidos, 
incluindo as c omponentes medidas, u nidades de 
medi~ao, unidades nas q uais os resultados sao 
apresentados, sistema, localizac;:ao do transmissor, 
correcs:ao da varia9ao diuma, intervalo de linha de 
voo, velocidade superficial e plano do relevo, onde 
for aplicavel; 

(ii) a rnarca, o modelo e especificac;:ao de cada instrumento 
utilizado; 

(iii) onde o metodo utilizado for novo e niio descrito na 
bibliografia facilmente acessivel, um resumo da teoria 
que comporta e uma descri91io detalhada do 
instrumento u tilizado, o s metodos de m edi,;ao e 
reduc;ao d e dados e o s resultados d as areas dos 
testes; 

(iv) u ma interpretac;ao e ava)ia9ao dos resultados, 
relacionados com a geologia e topografia da area de 
teste e com o trabalho anterior; 

( v) dados em cassetes ou discos, onde forem disponiveis; 
e 

(vi) outros dados tabulados, rnapas, graficos, perfis e 
secc;:oes que forem uteis a apresentac;iio dos resultados 
do trabalho. 

j) Para o levantamento geofisico aereo: 

( i) dados exigidos nos termos da alinea e) do numero 5 
do presente anexo; e 

(ii) mapas ou perfis mostrando as linhas de voo e os 
seus reais valores numericos obtidos ou os resultados 
em forma grafica, ou qualquer forma que seja 
aproptiada; e 

(iii) outros dados tabulados, mapas, graficos, perfis e 
secc;:oes que forem uteis a apresenta,;ao dos resultados 
do trabalho. 

g) Para o levantamento geofisico no terreno: 

( i) dados exigidos nos termos da alinea e) do mimero 5 
do presente anexo; 

(ii) mapas ou perfis mostrando as linhas de voo e os 
seus reais valores numericos obtidos ou os resultados 
em forma grafica, ou qualquer forma que seja 
apropriada; e 

(iii) outros dados tabulados, mapas, graficos, perfis e 
secc;oes, que forem uteis a apresenta<;ao dos 
resultados do trabalho. 

h) Para o levantamento geoquimico aereo: 

( i) intervalo da linha de voo, velocidade superficial e 
piano do relevo; 
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(ii) condi9oes meteorologicas; 
(iii) r esultados de 1 evantamentos de controlo s obre 

minerios conhecidos ou terreno esteril; 
(iv) outros dados tabulados, mapas, graficos, perfis e 

sec9oes que forem uteis a apresenta9ao dos resultados 
do trabalho. 

i) Para o levantamento geoquimico no terreno: 

(i) uma descri9ao fisiografica e geol6gica do terreno, 
vegeta9ao e solo, incluindo o tipo de relevo, elevar;:oes 
rnaximas e minimas, drenagens, tipos de vegetar;:ao e 
tipos e profundidades do solo; 

(ii) descri9ao do processo de amostragem, incluindo 
detalhes do material ou horizonte em que se tirou a 
amostra e profundidade da amostra. 

(iii) Onde se tirou amostra de uma rocha, uma 9escrir;:ao 
detalhada do t ipo de r ocha, altera9ao, e struturas, 
mineralizar;:i'io, etc.; 

(iv) Onde se tenha encontrado pedreiras uma descri9ao 
detalhada coma em (iii); 

(v) Para analises: 

(A) 0 nome do laboratorio ou quimico que realizou 
as analises: 

(B) Uma fracr;:ao representativa da amostra; e 
( C) Onde o teste tenha sido efectuado no terreno, 

uma descrir;:ao do procedimento; 

( vi) U ma interpretar;:ao e avalia,;ao dos resultados, 
relacionando-os com a g eologia, mineralizar;:ao, 
topografia e tipos de solo etc. da atea do teste e com 
o trabalho anterior; uma lista completa tabelada ~u 
uma compila9ao computarizada de todos os dados 
analiticos com as correspondentes coordenadas da 
localiza9ao da amostra e informar;:ao tecnica recolhida 
no local; 

(A) urnmapa na escalii de 1:5.000 ou mais detalhado, 
ivostrando a localizar;:ao da fonte de cada amostra 
referida na clausula (A); e 

(B) onde variar;:oes significativas tiverem sido 
encontradas nos dados analiticos, um mapa ou 
mapas na escala de 1 :S.000 ou mais detalhados, 
mostrando os dados analiticos em fonna numerica 
OU grafica; e 

(vii) mapas, graficos, se cr;:oes ou o utras i lustrac;oes 
mostrando dados graficos ou de outras formas que 
forem uteis na apresentac;ao dos resultados do 
trabalho; 

i) Para a abertura de escava9ao e furos: 

( i) descrir;:ao de coma o trabalho foi realizado; 
( ii) dimensoes de cada trincheira, area de abertura ou 

furo, incluindo a camada de cobertura e a profundidade 
de leito de rocha onde for exposta; e 

(iii) rnapa ou rnapas na escala de 1: 1.000 ou mais detalhados, 
mostrando: 

(A) a configurac;iio da trincheira, area de abertura ou 
furo; 

(B) uma breve descric;ao geol6gica do leito da rocha 
e da terra superficial; e 

( C) a !ocaliza9ao do ponto de colheita da amostra 
ensaiada; 
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k) Para a perfurar;:iio: 

(i) para cada furo feito, as suas coordenadas, inclinar;:ao, 
direc9ao, diametro nuclear ou total, datas de inicio e 
termo e name da empresa que reali2:ou a perfurac;iio; 

(ii) para todos os furos feitos, os relativos contra-niveis 
de elevac;iio; 

(iii) resultados dos testes de furos; 
(iv) registos completos e claramente legiveis de todo a 

minerio ou cortes, alistando todas as mineralizac;oes 
observadas e assinatura do anotador; 

(v) onde tenham sido realizados ensaios, os resultados 
completos claramente correlacionados com os registos; 

(vi) onde tenham sido realizados registos geoquirnicos, 
os registos; 

(vii) para a perfura9iio de diamantes, a localiza9ao <1~ 

dep6sito do nucleo; e 
(viii) outros dados tabulados, mapas, graficos, perfis 

ou s ecr;:oes que f orem uteis n a a presenta9ao dos 
resultados do trabalho; 

l) para a abertura de poc;os, perfurar;:ao de tuneis e outros 
trabalhos subterraneos: 

(i) uma descri9ao de coma o trabalho foi realizado e os 
resultados o btidos; 

(ii) mapas e secc;oes na escala de 1:5.000 ou mais 
detalhados, mostrando a I ocaliza9ao do trabalho 
realizado, geologia e mineraliza9iio detalhadas; e 

(iii) outros dados tabulados, mapas, graficos, perfis ou 
sec9oes que forem titeis na apresentac;ao de resultados 
do tr,abalho; 

m) Para amostragem e ensaio, estudos metalurgicos ou de 
beneficia9ao, e estudos petrograficos, petrol6gicos ou 
mineral6gicos: 

( i) uma descri9ao do procedimento de recolha de amostras 
e prepara9iio; 

(ii) uma revisiio do teste ou procedimentos de estudo e 
o resultados dos testes e sua interpreta9ao; 

(iii) um mapa ou mapas mostrando distintamente a 
localizac;ao da fonte de cada amostra e a analise 
correspondente ou ensaio, onde aplicavel; 

(iv) para estudos de beneficiar;:iio metalurgica, cartas 
o.u diagramas ilustrando procedimentos e resultados; 
e 

(v) outros dados tabulados, mapas, graficos, perfis ou 
sec9oes que forem uteis para a a presenta9ao de 
resultados do tt:abalho; 

n) 0 calculo das reservas, se for o caso, devera incluir a 
categoria e tonelagem, metodo da reserva e qualquer 
outro dado que seja util na apresenta9ao do resultado 
do trabalho; 

o) Onde um levantamento de limites seja necessario, uma 
c6pia do piano de pesquisa aprovado pela Direc9ao 
Nacional de Minas; 

p) Para controle e mapeamento topografico: 
(i) a descric;ao dos procedimentos de pesquisa; e 
(ii) um mapa preciso de orienta~ao mostrando a 

localiza9ao da pesquisa em rela9ao ao limite da licenc;a 
de prospecc;ao e pesquisa; e 

q) A construr;:ao de estradas: 

(vi) uma descri9ao de como o trabalho sera realizado; 
(vii) o comprimento e largura da estrada; e 
( viii) o mapa de indice do trabalho exigido nos termos 

da alinea e) do ntimero 4 do presente anexo. 
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q) Para todas as pesquisas de superficie, um programa de 
protecc;iio, recuperac;ao e reabilitar;ao de quaisquer areas 
danificadas coma resultado do trabalho de prospecc;ao 
e pesquisa. 

6. a) Os mapas e outras ilustrac;oes submetidas com o Relat6rio 
de Trabalho deveriio: 

(i) nao exceder o formato de papel AO; 
(ii) ser tao ordenados e ter simbolos grandes imprimidos 

claramente para que sejam decifraveis ao serem 
dobrados; 

( iii) conter linhas pretas; 
(iv) ter fundo claro; 
(v) usar um diagrama preto ou c6digo numerario, que 

possa ser combinado com um c6digo de cores claras; 
(vi) indicar a orientac;ao emrelac;1io ao norte geografico 

em cada mapa piano ou mapa indi~e; 
( vii) onde apropriado, indicar no seu canto inferior dire~to 

o seu titulo de identificac;ao e a barra de escala bem 
como a legenda. 

b) Todas as ilustrac;oes deverao ser numeradas 
sequencialmente; 

c) 0 tamanho das letras das ilustrac;oes d everiio ser 
seguramente ,limitadas no caderno e as i lustrac;oes 
maiores serao dobradas e inseridas num envelope que 
seja seguramente anexo ao texto ou contido no texto 
anexo num ficheiro desdobravel com uma capa. 

7. A lista das despesas de prospecc;1io e pesquisa e 
desenvolvimento para o ano seguinte deve ser elaborada 
especificando os elementos aceitaveis do trabalho necessario. 

8. Excepto onde o trabalho seja contratado, os nomes, posic;oes 
e o mimero tk dias trabalhados por cada pessoa a fazer trabalho 
de campo ou Je laborat6rio, ou preparac;ao de relat6rio deve ser 
detalhado no apendice. 

9. 0 relat6rio final de trabalho de prospecc;ao e pesquisa feito 
deve canter a seguinte informac;ao: 

a) Sumario executivo; 
b) Introduc;iio; 
c) Resumo do trabalho anterior; 
d) Fisiografia, Geologia e mineralizac;ao; 
e) Resumo do trabalho de prospeci;:ao e pesquisa levado a 

cabo; 
j) Resumo dos resultMos obtidos; 
g) Calculo de reservas do minerio de cada dep6sito; 
h) Lista de despesas de prospecc;ao e pesquisa e 

desenvolvimento; 
i) Conclusoes e recomendac;oes. 

Anexo 9-Forma e contetido dos relatorios de prospec~ao e 
pesquisa de Agua Mineral 

1. Os relatorios de prospecc;1io e pesquisa de agua mineral devem 
conter: 

a) Uma introduc;ao que devera incluir: 

i. Um indice apropriado e clam mostrando as delimitac;oes 
da area de prospecc;ao e pesquisa em relac;1io a aspectos 
topograficos reconheciveis; 

ii. Ummapa do indice do trabalho na escala de I :50,000, 
ou um mapa mais detalhado, mostrando a localiza9ao 
do trabalho realizado, incluindo a area do quadro ou 
a area do mapa, em rela91io a aspectos topograficos 
reconheciveis; e 
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iii. uma breve descri91io do ambiente fisiografico e 
geol6gico da area de reconhecimento; 

iv. uma breve descric;1io do trabalho realizado 
anteriormente; 

v. o prop6sito e o iimbito do trabalho; 
vi. a analise qualitativa da agua; e 
vii. a medic;ao peri6.dica do caudal, abrangendo o periodo 

de maxima estiagem e de maxima pluviosidade. 

b) Pariimetros organolepticos: 

(i) c6r 
( ii} apaiencia ( turvai;:ao) 
(iii) Paladar 
(iv) cheiro 

c) Pariimetros fisico-quimicos: 

(i) ternperatura 
(ii)PH 
( iii) Conductividade ( micro s cm-1 ). 

d) E quaisquer outros pariirnetros que o titular entender 
ser necessarios, devendo anexar certificado de analise 
de laborat6rio de reconhecida competencia. 

2. Os Relat6rios de prospeci;:1io e pesquisa em areas separadas 
OU em areas contiguas OU ainda relativas a blocos n1io contiguos 
incluidas numa licenc;a de p rospeq:1io e p esquisa dever1io s er 
apresentados se paradamente. 

Anexo 10 - Forma e contetido dos relatorios de explora~i\o 
mineira 

1. 0 relat6rio trimestral deve incluir, para alem de qualquer outra 
informac;ao que possa ser exigida, a seguinte informac;1io: 

a) Detalhes relativos aos progresso, realiza<;1io de qualquer 
desenvolvimento o u trabalho de construi;:1io d entro 
da area mineira; 

b) Dados sabre a rn1io de obra, dados sobre acidentes da 
rn1io de obra, quantidades e qualidades de todos os 
recurses m inerais brutos e processados, m inerados 
ou produzidos, seu valor cornercial, os resultados dos 
testes de laborat6rio relacionados com a q ualidade 
dos recursos minerais brutos ou processados, 
minerados o u produzidos e seu valor comercial, o 
calculo de qualquer taxa ou impasto devido ao Estado, 
os detalhes de venda, outras formas de disposii;:ao e 
transporte dos recursos minerais, existencias de 
produtos minerais b rutos e p rocessados durante o 
trimestre. 

2. 0 relat6rio anual da mina devera: 

a) Sera dactilografado em papel de boa qualidade corn as 
paginas do texto numeradas; 

b) Ser em papel de formato A4, excepto para graficos, mapas 
e outras ilustrac;oes; 

c) As medidas e escalas de mapas serem expressas no 
sistema metrico; 

d) Ser encademado de forma a permitir facil manuseamento; 
e 

e) Ser certificado por um ge6logo ou um engenheiro de 
minas ou tecnico superior com experiencia, devendo 
constar no fim do relat6rio, as seguintes 
palavras:'certifico que este e um relat6rio exacto da 
actividade e produi;:1io na mina cujo norne e 
apresentado na capa deste relat6rio'. 
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3. 0 relat6rio anual devera .conter a seguinte informac;ao na 
seguinte ordem: 

a) Na capa frontal, o titulo do relat6rio com o nome da 
pessoa, parceria ou organiza9ao para a qua! o trabalho 
foi realizado, sub-bloco(s) dentro dos quais se localiza 
a area mineira sujeita a relat6rio, distrito, o( s) nome( s) 
e qualificac;oes do(s) autor(es) prirnario(s) do relat6rio 
e ano do calendario em causa; 

b) Na primeira pagina do texto, a assinatura do(s) autor(es) 
e a data do relat6rio; 

c) Um indice que devera incluir uma Jista de cada apendice, 
piano, mapa, diagrama, figura ou outro tipo de ilustrac;ao 
por titulo e numero indicando o numero correspondente 
ou a sua localizac;iio no relat6rio; 

d) Surnario executivo; 
e) Uma introdu9ao que devera incluir: 

(i) ummapa indicativo da localizac;:ao da area; 
(ii) uma breve descri9iio.da caracteriza9ao geografica e 

do ambiente fisio16gico da area da mina; 
( iii) uma breve descri9ao da actividade anterior realizada 

namina; 
(iv) uma breve descri9iio da actividade realizada no ano 

a que o relat6rio se refere. 

/) A d escric;ifo da a ctividade realizada no ano a q ue o 
relat6rio se refere, devera incluir: 

(i) a produ9ao anual da mina expressa em unidades 
flsicas usuais par~ o tipo de mineral produzido; 

(ii) outras estatisticas de produc;ao, incluindo a 
informai;:ao so bre os t eores, se h ouver, o grau e 
qualidade de todos os recursos nunerais extr~idos e 
recuperados, a tonelagem cumulativa e os 
d~sperdicios; 

( iii) o valor comercial dos recursos minerais produzidos, 
descriminado por meses; 

(iv) a comercializac;iio, i ncluindo informac;ao s obre 
contratos a curto e long<> prazos, clientes e valores 
de venda dos recursos minerais vendidos, 
descriminado por meses; 

(v) informai;:ao sabre a miio de obra, incluindo o mimero 
de trabalhadores na mina, as suas nacionalidades, 
profissao e cargo; 

( vi) informac;ao sobre construi;:oes concluidas, em curso 
ou planificadas; 

(vii) um mapa topografico a ctualizado, incluindo a 
localizac;ao de t odos os furos, po90s, t rincheiras, 
escombreiras, vias de acesso, linhas de transmissao 
de energia, condutas e instala9oes a superficie; 

(viii) um mapa topogrtlfico a ctualizado mostrando a 
localizac;iio de todos os trabalhos subterraneos, 
prn,ms de ventilar;ao e pontos de acesso. 

4. a) Os mapas ~ outras ilustra9oes submetidas com o 
relat6rio de trabalho deverao ser em escala adequada 
e: 

( i) Nao exceder o formato AO; 
(ii) Serem bem legiveis e possuirem um-tamanho razoavel 

e uma impressao nitida e clara ou simbolos que 
sejam facilmente decifraveis ap6s terem sido reduzidos 
a metade de sua dimensao original; 

( iii) Estarem escritos a preto; 
(iv) Ter um fundo claro; 
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(v) Usar uma codificai;:1\o de modelo preto ou numerar;ao 
em cor preta, que possa combinar com a cor clara da 
codificar;ao; 

(vi) Indicar a orientai;:ao geografica norte em todos os 
pianos do mapa e indice do mapa; 

(vii) Indicar as escalas das coordenadas nas sec9oes, 
perfis ou diagramas similares; e 

(viii) Nos casos em que seja apropriado, indicar no seu 
canto inferior direito o titulo de identifica9iio, escala 
e uma legenda. 

b) Todas as ilustrac;oes estariio numeradas consecuti
vamente; 

c) As ilustrai;:oes do tamanho de cartas serao arquivadas 
de forma segura n as pastas e as m ais largas se rao 
dobradas e metidas num envelope que sen\ ligado com 
seguran9a ao texto encademado ou metido com o texto 
encadernado num ficheiro largo com uma capa. 

d) Adicionalmente ao Relat6rio Anual da Mina, o titular 
da concessao mineira devera, no ultimo ano de validade 
da conc~ssao ou em caso de renuncia ou abandono 
total o up arcial, s ubmeter um R elat6rio Final de 
Minerai;:ao, contendo a seguinte informa9ao: 

(i) Surnario executivo; 
(ii) Introdu9ao; 
(iii) Resumo do trabalho anterior; 
(iv) Geologia e mineralizac;ao; 
(v) Resumo do trabalho de explorac;ao levado a cabo; 
(vi) Balan90 das reservas de minerios em cada dep6sito; 
( vii) Mapa em escala adequada mostrando a localiza9ao 

final de todas as escavac;oes, furos, escombreiras, 
-trabalhos de superficie e do subsolo, vias de acesso, 
linhas de transmissiio de energia, condutas e demais 
informa9oes que forem apropriadas. 

h) Conclusoes e recomendac;:oes, 

Anexo 11- Forma e conteudo dos relatorios 
de certificado mineiro 

1. Os relat6rios mensal e trimestral devem incluir, para alem de 
qualquer outra informai;:iio que possa ser exigida: 

a) detalhes relativos aos progressos, realizai;:ao de qualquer 
desenvolvimento ou trabalho de construc;ao de 
qualquer tipo de infraestruturas. 

b) dados sabre a mao de obra, acidentes de trabalho, 
caracterizac;:ao do minerio, volumes de produr;ao e 
fluxos financeiros. 

2. 0 relat6rio anual devera, quanta a forma: 
a) Ser impresso em papel de formato A 4, exceptuando-se 

os graficos, mapas e outras ilustrac;oes; 
b) Ter as paginas numeradas; 
c) Apresentar as medidas e escalas dos mapas expressas 

no sistema metrico; 
d) Ser encademado; e 
e) Ser certificado p or um tecnico qualificado e com 

experiencia r econhecida e com seguinte c onteudo: 
"certifico que o relat6rio e fidedigho". 

fj O relat6rio anual devera, quanta a<> seu conteudo, incluir: 

(i) Na capa frontal o titulo do relat6rio com o nome da 
pessoa, parceria ou organiza9ao para a qua! o 
tra balho foi re alizado, \,\nidades cadastrais 
correspondentes a area, distrito, o(s) nome(s) e 
qualifica9oes do( s) autor( es) primario( s) do relat6rio 
ea data; 
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ii) A assinatura do(s) autor(es) ea data do relatorio; 
iii) Sumario executivo; 
iv) Urna introdm;iio, um mapa indicativo da localizaciio 

da area, uma breve descriciio da caracterizacao 
geografica e do ambiente fisiografico, uma breve 
descricao da actividade anterior realizada na mina e 
uma breve descriciio da actividade realizada no ano 
a que o relatorio se refere; 

v) A descricao da actividade realizada no ano a que o 
relatorio se refere, devera incluir, dados analiticos de 
produciio, comercializacao, residuos e fluxos 
financeiros assim como clientes e tipo de contratos; 

vi) Informaciio sobre a miio de obra, incluindo o mimero 
de trabalhadores na mina, suas nacionalidades, 
profissiio e cargo; 

vii) Informacao sobre o desenvolvimento de 
infraestruturas basicas; 

viii) Um mapa topognifico actualizado, incluindo a 
localizaciio de todos os furos, pocos, trincheiras, 
escombreiras, vias de acesso, linhas de transmissiio 
de e nergia, co.ndutas e instalaciies a superficie, 
trabalhos s ubterraneos, pocos de ventilacoes e 
pontos de a cesso. 

3. Os mapas. devem: 

a) Ter a indicaciio do Norte geografico e a respectiva unidade 
cadastral, ser legivel e possuir um tamanho razoavel e 
uma irnpressao nitida e clara ou simbolos que sejam 
facilmente decifraveis apos terem sido reduzidos a metade 
de sua dirnensao original; 

b) Indicar as coordenadas geograficas nas seccoes1 perfis 
ou diagramas; 

c) Incluir legendas, bem como as escalas utilizadas. 

Decreto n° 29/2003 

de 23 de Junho 

Tomando-se necessario adequar o sistema tarifario de venda 
de energia electrica aos actuais -0bjectivos de desenvolvimento 
economico e social do Pais e no ambito dos esfor~os para a 
expansiio do acesso a energia electrica a um mimero cada vez 
rhaior de consumidores, ao abrigo da alinea e), n° 1, do artigo 153 
da Constituiciio da Republica, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1. E aprovado o Sistema Tarifario de venda de energia 
electrica da Electricidade de Mocambique, E.P., em anexo ao 
presente Decreto, do qual e parte integrante. 

Art. 2. Sao revogados os Decretos n."" 32/91, de 30 de Dezembro, 
2/97, de 11 de Fevereiro e 59/99, de 21 de Setembro. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

0 Prirneiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

SISTEMATARIFARIODEVENDADEENERGIAELECfRICA 

ARTIGOl 

(Objecto e estrutura do sistema tarifario) 

1. 0 sistema tarifario de venda de energia electrica define as 
regras e os precos utilizados pela Electricidade de Mocambique 
(EDM) para facturaciio dos fomecirnentos de energia electrica ao 
consumidor, no pais. 
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2. O sistema tarif'ario apresenta uma estrutura que considera 
como elementos intervenientes na facturaciio do fomecimento de 
energia electrica: 

a) A potencia e as energias activa e reactiva; 
b) Os precos que dependemdo nivel de tensiio, da opciio 

tarifaria e dos periodos de entrega da energia electrica 
e siio apresentados nas tabelas tarifarias 1 e 2 do 
Anexo. 

3. Aos consumidores em igualdade de circunstancias 
correspondera o mesmo tratamento nas varias modalidades admitidas 
no sistema tarifiirio, sem prejuizo do disposto no artigo 4. 

ARTIG02 

(Niveis de tensio) 

Para efeitos do presente sistema tarifario: 

I. Consideram-se os seguintes niveis de tensiio: 

a) Baixa Tensiio (BT): 

- tensiio igual ou inferior a lKV; 

b) Media Tensiio(MT): 

- tensiio superior a IKV e igual ou inferior a 66 KV; 

c) Alta Tensiio (AT): 

- tensao superior a 66 KV. 

2. Os niveis de tensao indicados no numero anterior referem
-se a valores nominais da tensio cornposta, ou seja, tensio entre 
fases. 

ARTIG03 

(O~oes tarifarias) 

1. Em cada nivel de t ensao sao postas a disposiciio dos 
consumidores as opcoes tarifarias constantes das tabelas tarifarias 
1 e 2 do anexo ao sistema tarifario de venda de energia electrica, 
do qual e parte integrante. 

2. A op,;ao tarifaria e da competencia do 'consumidor, sendo 
valida pelo periodo minimo de 1 ano, automaticamente renovavel 
por sucessivos periodos de no minima 1 ano. 

3. A tarifa social destina-se aos consumos relativos a casas de 
habitaciio, com potencia contratada de 1,lKVA e um consumo 
mensal nao superior a 100 KWh, sendo concedida mesmo sem 
pedido expresso do consumidor. 

ARTIG04 

(Tarifa especial) 

Para consumidores de Alta Tensio, a EDM podera negociar 
tarifas especiais a serem a cordadas entre as partes, m ediante 
aprovaciio do Ministro de tutela, ouvido o Conselho Naci-0nal de 
Electricidade, desde que as mesmas reflictam cumulativarnente os 
seguintes criterios: 

a) Que assegurem o minimo custo possivel para os 
consumidores e que sejam compativeis com a qualidade 
do servico prestado; 

b) Que amortizem, ao longo do tempo, os custos de capital, 
de opera,;ao e manuten,;ao da EDM; 

c) Que fome,;amo retomo compativel sobre o capital 
investido pela EDM na respectiva instala,;ao; e, 

d) Que r eflictam os c ustos de p roducao, aquisicao e / ou 
irnporta,;ao de energia electrica pela EDM. 


